Samen verder bouwen aan Velsen
Coalitieakkoord 2014-2018
van D66Velsen, VVD, LGV, PvdA, CDA

Inleiding
Met dit akkoord leggen de coalitiepartijen D66Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA u voor welke richting
wij in willen slaan in de bestuursperiode 2014-2018. Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin
nadrukkelijk de ruimte is om in de komende jaren zaken toe te voegen die uitvoering geven aan deze
hoofdlijnen. Jaarlijks wordt dit coalitieakkoord nader uitgewerkt en geactualiseerd in de
begrotingscyclus.
Dit akkoord wordt gedragen door de volgende kernwaarden:
Het bestuur van de gemeente Velsen kent de inwoners bedrijven en organisaties goed en weet wat
er speelt. De verhouding tussen bewoners en gemeente wordt niet gekenmerkt door hiërarchie maar
is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Luisteren naar elkaar en wederzijds respect zijn daarin belangrijke
waarden. Plannen worden gemaakt in samenspraak.
Centraal staat een open en positieve houding van het gemeentebestuur dat zich kenmerkt door een
open blik naar hoe we tegemoet kunnen komen aan initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja
mits is het uitgangspunt.
Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur. Voorstellen worden in een vroegtijdig
stadium besproken en zo mogelijk voorzien van alternatieve scenario’s.
Wij zullen ons nadrukkelijk naar buiten begeven en actief bewoners, bedrijven en organisaties blijven
opzoeken.
In houding en gedrag zijn creëren van vertrouwen, betrouwbaarheid, openheid, maar ook: tolerantie
en creativiteit vereist.
Deze reeds ingezette lijn van de afgelopen jaren wordt met kracht voortgezet en verder uitgewerkt.
Er zal gewerkt worden vanuit een gedeelde visie op de toekomst: de Visie op Velsen 2025, die de
naam Kennisrijk Werken in Velsen draagt. De uitwerking daarvan zal plaatsvinden in de strategische
agenda die periodiek zal worden bijgesteld.
Daar waar gesproken wordt over bestuur spreekt de coalitie bij voorkeur over college en raad. Hierbij
is de coalitie zich bewust van het duale stelsel, maar spreekt wel uit dat waar mogelijk de energie
gebundeld wordt zodat gemeenteraad en college samen vorm geven aan Velsen.

Thema's
Met elkaar zorgen we voor elkaar in Velsen
De transities en de daarmee samengaande transformaties in het sociaal domein, jeugd, zorg en werk
zorgen voor een enorme verandering in het takenpakket van de gemeente. Regionaal wordt er in de
eerste plaats intensief samengewerkt in IJmond verband maar daarnaast ook met ZuidKennemerland en Haarlemmermeer. Om de kwaliteit te borgen en de kosten te beperken is het van
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groot belang dat deze samenwerking onverkort wordt voortgezet en wordt geïntensiveerd. Zeker in
IJmond verband zal deze samenwerking nog verder doorontwikkeld moeten worden. Daarbij staat
vanzelfsprekend het belang van de cliënt voorop, maar zijn ook de financiële kaders belangrijk.
Aandachtspunt dat in 2014 verder uitgewerkt moeten worden is een integrale samenwerking, zowel
ambtelijk als bestuurlijk. Dat geldt niet alleen voor de samenwerking binnen de gemeente zelf, maar
zeker ook voor de samenwerking tussen de IJmond gemeenten onderling.
De decentralisaties van AWBZ, jeugdzorg en participatiewet bieden ook veel kansen. Kansen om de
zorg beter op maat aan te bieden omdat de gemeente het dichtst bij de burger staat. Kansen omdat
de gemeente al zoveel doet in het sociale domein waardoor betere aansluiting gerealiseerd kan
worden. Kansen voor een integraal samenhangend aanbod voor een cliënt of voor een gezin.
Kansen die gegrepen moeten worden.
Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de sociale cohesie in Velsen groot is. De wijk en daarbinnen ook
de eigen buurt vormen het schaalnivo waar samenwerking en afstemming tussen de partners die
zorg leveren gerealiseerd kan worden. Dit biedt ook kansen om de huidige wijkgerichte werkwijze
verder door te ontwikkelen. Inmiddels worden ook de eerste stappen gezet naar de sociale
wijkteams. Deze worden de komende periode verder ontwikkeld.
Omdat de drie decentralisaties niet naast elkaar maar integraal met elkaar ontwikkeld moeten
worden zal er een portefeuillehouder worden belast met de coördinatie van de decentralisaties.
De transities zijn de belangrijkste uitdaging voor de nieuwe raadsperiode. Veel moet nog worden
ingevuld en deels zal dit in de praktijk moeten groeien. De budgetten zijn nog niet exact bekend en
de nieuwe werkwijze kan in eerste instantie zelfs leiden tot een nieuwe vraag. De transitie is niet op
1 januari 2015 afgerond. Er zal gestuurd moeten worden op budget om binnen de daarvoor gestelde
kaders te blijven. Maar de cliënt moet wel de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Wij willen daarom
een reserve van 2.5 miljoen euro instellen om eventuele financiële nadelen te kunnen dekken in de
overgangsjaren.
Zeker in het begin zal er in dit domein terughoudend om worden gegaan met open aanbestedingen.
Daarbij moet er veel aandacht zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. In het belang van
de cliënt en dus ook in het belang van de werknemer. Continuïteit is van belang, tegelijkertijd is het
wel belangrijk om het zorgaanbod te vernieuwen om de transitie te doen slagen. Nieuwe initiatieven
en creativiteit zullen daarom worden gestimuleerd. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt er beter van
wordt.
De participatiemaatschappij zal veel van mensen vragen: van vrijwilligers en in het bijzonder van
mantelzorgers. Het is van belang dat de gemeente deze mensen passende ondersteuning biedt.

Velsen bereikbaar
Voor een goede ontwikkeling van Velsen is mobiliteit en bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde.
Een regionaal thema waar regionale samenwerking noodzakelijk is. Er wordt onverkort op ingezet om
meer mensen op de fiets of in het openbaar vervoer te krijgen omdat Velsen hierin te laag scoort. De
bereikbaarheid per auto blijft ook van vitaal belang voor het woon- en werkklimaat
De uitvoering van het HOV besluit over de tracé keuze uit 2008 wordt onverminderd voortgezet. Dit
is essentieel voor goed, en frequent betrouwbaar openbaar vervoer in Velsen om ook in de toekomst
aangetakt te zijn en te blijven op de MRA regio (R-net). Daarnaast worden in Velsen in samenhang

2

met dit project de wegen en de openbare ruimte aangepast en verbeterd, fietsverbindingen
versterkt, autoverkeer door de kernen verminderd en op de primaire route de doorstroming
bevorderd.
Om nog meer mensen te verleiden gebruik te maken van de fiets zal nadrukkelijk in regioverband
onderzocht worden of en waar fietssnelwegen aangelegd kunnen worden.
Vervoer over water zal worden gestimuleerd, zowel voor personen als ook voor goederen.
Er zal een onderzoek worden gedaan om te bezien of bij ontwikkeling van de Kustvisie de
ontsluitingswegen voldoende zijn in geval van calamiteiten.

Wonen in Velsen
Het vullen van de lege plekken in IJmuiden heeft hoge prioriteit. Omdat de gemeente veelal niet de
grondeigenaar is zal de gemeente het vullen van deze plekken binnen haar vermogen stimuleren en
faciliteren. Daarbij is ruimtelijke kwaliteit een randvoorwaarde. Het moet iets toevoegen aan
IJmuiden. Ook in andere delen van onze gemeente zijn nog bouwlocaties. Pas daarna komt eventueel
bouwen elders aan de orde. Randvoorwaarden zijn wel dat er niet tussen de kernen wordt gebouwd
en dat de Natura 2000 grenzen worden gerespecteerd.
Om het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat beter te laten aansluiten bij zijn
omgeving en een meer vloeiende overgang te creëren wordt een onderzoek gestart naar de
mogelijkheden van herstructurering van het gebied. Daarbij kunnen mogelijkheden voor
woningbouw alvast worden verkend waarbij als uitgangspunt geldt dat de economie daar niet door
gehinderd mag worden.
Het is van belang dat er prestatieafspraken komen met de woningbouwcorporaties. De invulling van
de lege plekken van IJmuiden zijn daar een onderdeel van maar ook het omlaag brengen van de
woonlasten van de huurders bijvoorbeeld door het invoeren van duurzaamheidmaatregelen. Het
behoud van een voldoende divers aanbod van sociale huurwoningen is belangrijk Daarbij moet ook
kritisch gekeken worden naar de huidige ingezette verkoop van de sociale huurwoningen waar juist
veel vraag naar is. Aangezien de energielasten deel uit maken van de woonlasten zal in de
prestatieafspraken ook het verbeteren van de energielabels worden opgenomen.
Door de veranderingen in de zorg waarbij mensen langer thuis blijven wonen is ook dit een aspect
dat in de prestatieafspraken een rol moet krijgen. Het levensloopbestendig bouwen is daar een goed
voorbeeld van.

Leren en werken in Velsen
De economie in Velsen staat garant voor veel werkgelegenheid. De vitaliteit van het bedrijfsleven
moet gewaarborgd worden. Daarom is het onder andere van belang dat we efficiënt omgaan met
onze haven- en bedrijventerreinen. Dat betekent enerzijds intensivering en verdichting van onze
huidige terreinen, maar anderzijds ook dat het gebruik in lijn is met het bestemmingsplan en dat het
veilig is en aan de wettelijke eisen voldoet. Het project Fabricius wordt dan ook onverkort doorgezet.
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Werken is de beste bestrijding van armoede, en iedereen heeft recht op een eerlijke kans op een
baan. Jong en oud en degenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Een eerlijke kans
begint ermee dat ieder kind recht heeft op een goede en gelijkwaardige start in het onderwijs en dat
ieder kind zijn/haar talenten moet kunnen ontplooien.
Dat betekent ook dat onderwijs toegesneden moet zijn op de arbeidsmarkt en dat bedrijven
gefaciliteerd moeten worden om zich in Velsen te vestigen of door te ontwikkelen. Het is van belang
dat het bedrijfsleven in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel kan beschikken.
De techniekcampus is daarvoor een kans die verder moet worden doorontwikkeld.
De kwaliteitsimpuls van het winkelcentrum in IJmuiden zal zo snel mogelijk ter hand worden
genomen zoals in de vorige raadsperiode is afgesproken.
Het profiel van Velsen is buiten onze gemeente weinig bekend. Daarmee missen we wellicht kansen
voor onze Visie op Velsen 2025. In 2014 wordt onderzocht of via een structureel City Marketing
beleid hier een antwoord op gegeven kan worden en of de gemeente hier het bijbehorende budget
voor over heeft.
De kansen die Velsen biedt om meer evenementen binnen haar grenzen te laten plaatsvinden ziet
deze coalitie als uitdaging om Velsen nog beter op de kaart te zetten. Wat toerisme betreft wordt
ingezet op de verdere ontwikkeling van IJmuiden aan Zee als activiteitenstrand,op de Kustvisie,
evenementen, op de toenemende cruisevaarten en aandacht voor het Recreatieschap Spaarnwoude.

Naar een duurzaam Velsen
Velsen ligt in een regio met veel bedrijven. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk en de Visie op
Luchtkwaliteit wordt onderschreven. Er moet blijvend aandacht zijn voor een goede balans tussen
gezondheid en economie.
De coalitie streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn voor huishoudens. Dat betekent wind en zonneenergie faciliteren en blijven zoeken naar andere mogelijkheden als restwarmte, geothermie, getijde
energie etc.
In Velsen wordt te weinig afval gescheiden ingezameld. Dat is niet goed voor ons milieu en beter
scheiden kan ook leiden tot lagere kosten in de afvalstoffenheffing. Er zal dus een plan van aanpak
worden gemaakt om scheiding van afval te bevorderen. Hierbij hoort het stimuleren van een
bewustwordingsproces om beter met ons milieu om te gaan.

Vrije tijd in Velsen
Velsen kent een rijk verenigingsleven. Wij willen dat zeker behouden en zo mogelijk versterken.
Waar mogelijk worden verenigingen maar ook hun vrijwilligers ondersteund. Het rijke culturele leven
draagt bij aan een prettig vestigingsklimaat en aan de ontwikkeling van talenten. Belangrijk hierin zijn
de Stadsschouwburg, het Kunstencentrum en de Bibliotheek Velsen, waarbij veel belang gehecht
wordt aan de binding met het onderwijs. Als het gaat om cultureel ondernemerschap biedt het oude
PENgebouw (Het Witte Theater) volop mogelijkheden. Deze ingezette lijn wordt voortgezet waarbij
uitgangspunt blijft dat de functies van het Witte Theater gewaarborgd worden.
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Voor het Kustinformatie- en innovatie centrum met daarin opgenomen het Pieter Vermeulen
Museum (in vernieuwde opzet) en eventueel gekoppeld met een Lifelab zal een deel van het
benodigde geld beschikbaar worden gesteld door de gemeente. Uitgangspunten zijn dat de stenen
worden betaald door de gemeente, de inrichting door sponsorwerving gerealiseerd wordt en dat de
exploitatie meerjarig sluitend is. De gemeente blijft met deze constructie eigenaar van het gebouw.
Velsen is een actieve en sportieve gemeente en de coalitie ziet nog vele kansen om dit karakter te
versterken. Dat kan onder andere door actieve recreanten mogelijkheden te bieden in de openbare
ruimte, de sportparken en het strand.

Algemeen

Velsen in de regio
Samenwerking is niet alleen noodzakelijk voor grensoverschrijdende problematiek maar ook goed
voor een betere dienstverlening aan onze burgers. Voor alle taken die gemeenten moeten uitvoeren
wordt gewerkt met wisselende groottes van samenwerkingsverbanden. Het is van belang af te
stemmen voor welke taken op welk niveau wordt samengewerkt. Deze coalitie streeft naar een
intensievere samenwerking op IJmondiaal niveau. Dat is al goed neergezet op diverse gebieden,
waaronder economie, verkeer en het sociale domein. Daar waar echter een grotere schaal vereist is
moet ook worden ingezet op een goede samenwerking binnen het gebied van de Veiligheid Regio
Kennemerland. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft Velsen veel te bieden. En Velsen heeft
de MRA veel te bieden. Ook daarin is het van belang als IJmond regio op te trekken. Dat de
IJmondiale raadscommissie onlangs heeft uitgesproken om met een IJmondiaal MRA manifest te
komen wordt dan ook ondersteund. De coalitie wijst uit haar midden een portefeuillehouder MRA
aan om de groeiende contacten daarin te stroomlijnen.

Dienstverlening
De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. Dienstverlening moet dan ook
klantvriendelijk zijn en laagdrempelig. Nieuwe initiatieven voor het versterken van deze
dienstverlening naar inwoners en bedrijven worden omarmd. De vergunningverlening moet zo
eenvoudig mogelijk verlopen. In dit kader worden ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de
flitsvergunning verkend. Administratieve lasten moeten worden verminderd door bijvoorbeeld het
aanleggen van een ondernemingsdossier. Daarbij zal zoveel mogelijk digitaal afgehandeld worden om
het zo gemakkelijk mogelijk te maken. De reeds ingezette lijn om te komen tot flexibele en globale
bestemmingsplannen wordt doorgezet.

Financiën
De financiën in Velsen zijn in evenwicht. Een sluitende meerjarenbegroting is uitgangspunt. De
lastendruk voor de bewoners in Velsen is een zorgpunt voor dit college. Het college wil deze omlaag
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brengen. De uitgangspunten daarbij zijn dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet
om nieuw beleid te financieren of gaten in de begroting te dichten. Er wordt sterk ingezet op het
omlaag brengen van de afvalstoffenheffing die in Velsen vooral zorgt voor de hoge woonlasten. Het
streven is lagere woonlasten als netto resultaat aan het einde van deze collegeperiode. Dit kan
overigens ook door het energieverbruik te verminderen door duurzaamheidinvesteringen.

Tot slot
De coalitie zal in het te vormen college de komende raadsperiode dit akkoord als uitgangspunt voor
de beleidsontwikkeling hanteren. Wij spreken de hoop uit dat raad en college de komende vier jaar
gezamenlijk verder willen bouwen aan Velsen.
Wij kunnen ons daarnaast voorstellen dat de raad dit akkoord gebruikt als onderlegger voor een door
de raad op te stellen raadsakkoord.
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