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CU dankt het college en de ambtelijke ondersteuning voor de begroting  en de 
inkleuring daarin van het Raadsakkoord. Ook voor de uitgebreide beantwoording van 
de technische vragen zijn wij u zeer erkentelijk. De samenvatting in vogelvlucht is 
weer een welkome oplegger op deze begroting. Dank daarvoor. 
 
Een paar opmerkingen van ons als CU-Velsen: 
 
-Wat betreft de autonome ontwikkelingen, deze zijn een feit en nemen wij dus voor 
kennisgeving aan. 
 
-Wij staan achter de acties voor het kleuren van de begroting met betrekking tot A-
dienstverlening, B-samenspel, C-werken aan een duurzaam Velsen, D-fijn wonen en 
werken en E-iedereen doet mee. 
 
-De uitrol van het nieuwe afval scheiden vind op dit moment volop plaats in onze 
gemeente, dat is niet alleen een goede zaak maar ook hoognodig. We zien dat 
komend jaar de afvalstoffenheffing wederom stijgt en wel met 10% (31,-) Wat CU 
betreft moet er vanaf 2020 een daling van de afvalstoffenheffing plaats vinden zodat 
de burgers merken dat het niet alleen goed is voor het milieu maar dat afval scheiden 
ook loont, dus voelbaar is in de portemonnee. De wethouder gaf in de sessie aan dat 
hij in 2020 een ommekeer verwacht. We zijn benieuwd. 
  
-Mooi dat er 100k per jaar wordt uitgetrokken voor vergroening om met name grijze 
pleinen en straten wat op te fleuren in onze gemeente. Wat CU betreft kunt u met 
een meerjarenplan komen. 
 
-Er gaat 1.6mio naar ICT. Positief is dat op deze manier verschillende burgerzaken 
nog sneller digitaal kunnen worden afgehandeld. Ook de app. “slim melden” is een 
prima digitaal hulpmiddel om meldingen en/of klachten nog sneller af te handelen. 
Wat CU bovengemiddeld zal volgen de komende jaren is de achterstand binnen de 
ICT m.b.t. beveiliging en privacy. Daar gaat het meeste geld in zitten van dit grote 
bedrag. CU is blij met de toezegging van de wethouder dat hij onze raad mee zal 
nemen in de plannen. 
 
-CU is blij met de impuls voor de toekomst van jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in samenwerking met zorginstellingen en onderwijs om ze op te leiden 
tot een baan in de zorg. Zo slaan we twee vliegen in een klap, geen uitkering meer 
nodig en we vullen een baan in de zorg waar zoveel behoefte is aan nieuwe 
medewerkers. 
Door het budget voor Telstar@work te verdubbelen komen er nu ook meer kansen 
voor hen die moeilijk een baan kunnen vinden en statushouders. Wij vinden dit een 
prima keuze. 
 
- Wat ons betreft zou het Velsens klimaatakkoord met spoed op tafel moeten liggen. 
Tijdens de sessie gaf de wethouder aan dat er nog geen budget voor gereserveerd is 
maar dat wij medio 2019 een gemeentelijke klimaatstrategie kunnen verwachten. Wij 
gaan er vanuit dat deze dan zo SMART mogelijk zal zijn en ook bekend wordt 
hoeveel dit de komende jaren gaat kosten. 



De CU is in dit kader blij dat er nog voor het einde van dit jaar (en dat duurt nog maar 
7 weken) zicht komt op de plannen met de Averijhaven. Spoed en helderheid lijkt ons 
ook hier geboden om niet de slag te missen als straks de windmolenparken op zee 
gebouwd gaan worden.  
 
- Er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Denk aan Witte theater, Schouwburg, 
KCV enzovoort. Het wordt wat CU betreft tijd om duidelijkheid te geven aan alle 
enthousiaste vrijwilligers, professionals, deelnemers en burgers waar wij de komende 
jaren naar toe willen groeien op cultuurgebied en ook vooral weten hoe dit niet alleen 
op korte maar vooral ook op lange termijn geborgd gaat worden. U gaf in de sessie 
aan dat we in het eerste kwartaal van 2019 de lang verwachte nieuwe cultuurvisie 
kunnen verwachten. 
 
-CU is verheugd dat er toch geen extra kosten zijn verbonden aan de overname van 
het KCV door de Bieb. 
 
-Wij rekenen erop dat de wethouder de contracten m.b.t. de jeugdzorg voor 1 januari 
van dit jaar rond heeft zodat deze zorg geborgd is voor 2019. 
 
-Randvoorwaarde voor alles is een gezonde financiële positie van Velsen 
Door de septembercirculaire 2018, die een nadelig resultaat geeft, laat het meerjarig 
perspectief geen sluitende begroting meer zien, behalve dan in 2021. 
CU verwacht dat het college met de perspectiefnota 2019 met voldoende 
bijsturingsmogelijkheden komt om tot een sluitende begroting 2020 en verder te 
komen waar ook ruimte is voor het verder “kleuren van de begroting” als ook voor 
nieuwe impulsen. 
 
CU hoopt oprecht dat er in 2019 definitief doorgepakt gaat worden op een aantal al 
langer lopende dossiers: Brederoodseweg 41, Verrommeling groene laantje, 
Nieuwbouw Hofgeest/VSV, BRAK, Averijhaven, Cruisevaart IJmuiden, SSV-BIEB-
KCV (Kunstform)-St. Welzijn Velsen, Energietransitie, Afvalscheiden, Een fysiek 
Techport, enz., enz.…. 
Wij zijn in de unieke positie dat we met ALLE 10 partijen van deze raad tot een 
raadsakkoord zijn gekomen. Laten we dit de komende jaren vormgeven, niet door te 
dromen “Y have a dream” maar door te gaan doen. Niet door te dromen van “wat zou 
het mooi zijn als” maar door te doen. 
Wat ons betreft moeten we als Velsen veel meer Trendsetter zijn en niet afwachten 
wat anderen doen. (Trendvolgers). Ben Tichelaar schreef daar een mooi boek over: 
Dromen, durven, doen. Wat CU betreft gaan we die laatste 2, durven en doen, in de 
praktijk brengen. 
 
CU staat voor goed rentmeesterschap en wenst het college veel succes en zegen 
met de uitvoering en het beheren van deze begroting. 
 
Wij steunen het Raadsvoorstel. Dank u wel 
 
Leen de Winter 
Fractievoorzitter ChristenUnie Velsen 
 
 



 
 
 
 


