Algemene beschouwingen 2021 PvdA Velsen
4 november 2021
Voorzitter, overige aanwezigen en luisteraars elders
Vanavond bespreken we alweer de laatste begroting van deze bestuursperiode. Deze periode eindigde
volgend jaar maart en dan zitten er vier jaar op. Als je zo de algemene beschouwing start is de verleiding
groot om terug te kijken. Om te benoemen wat we allemaal bereikt hebben. Maar voorzitter, dat gaan we
natuurlijk niet doen.
We worden immers met flinke problemen geconfronteerd, waardoor we naar voren moeten kijken. Onze
samenleving kan niet langer achten op een overheid die geen stappen zet of die lang -te lang- wacht met het
treffen van maatregelen. En voorzitter het is dan makkelijk om naar het rijk te kijken en te zeggen: ”Doe wat,
neem besluiten, kom op voor onze inwoners!”
Hier vanavond, staat niet het rijk, maar de gemeente aan de lat. En hoewel we afhankelijk zijn van de
stappen die het rijk zet, is het vooral van belang welke stappen wij zetten. Het is belangrijk dat wij oppakken
wat we kunnen oppakken en dat we doen wat we kunnen doen.
De PvdA heeft zich in de afgelopen periode ingezet om de armoede in onze gemeente te bestrijden. Om
keuzes te maken waarmee we daadwerkelijk inwoners die het financieel niet of niet meer kunnen bolwerken,
dat we deze inwoners weer op de rail zetten. We hebben stappen gezet, maar zoals ik al eerder zei: het is niet
het moment om terug te kijken. Want ondertussen worden de problemen niet kleiner, maar juist groter. Waar
eerst Corona mensen het leven zuur maakt, hebben we nu ook te maken met sterk oplopende kosten voor
onze energievoorzieningen. Daar willen we wat aan doen en daarom pleiten wij voor gerichte hulp bij
energie-armoede.
Een ander punt is de woningnood. Een landelijk probleem en een probleem dat door alle partijden in deze
raad is benoemd als een speerpunt waar we aan moeten werken. En we werken er ook aan. Er worden
bouwprojecten gerealiseerd.
Maar dat is niet genoeg voor het tekort aan woningen van dit moment. Het is niet genoeg om de problemen
waar we vandaag mee geconfronteerd worden op te lossen. Veel jongeren wachten op een woning om een
zelfstandige start te maken. Ouderen in een -te grote eensgezinswoning- kunnen niet doorstromen.
En dan zijn er woningen nodig voor inwoners die na de nodige problemen, met hulp weer een zelfstandig
bestaan willen opbouwen en natuurlijk ook de statushouders, die na vaak traumatische ervaringen in hun
thuisland, in onze gemeente een nieuw bestaan mogen starten.
De behoefte van vandaag aan woningen is veel groter wat dat we op korte termijn kunnen realiseren met
grote woningbouwprojecten. Plannen voor projecten met grotere aantallen woningen worden uitgewerkt. Het
is echter een gegeven dat het nog jaren gaat duren voordat deze plannen leiden tot daadwerkelijke bouw van
woningen.
Bij de komende discussies over woningbouw zal de PvdA er dan ook pleiten om meer energie te steken in
woningbouw die op kortere termijn gerealiseerd kan worden. Het begrip “Flexwoningen” moet een stevige
positie krijgen bij de keuzes voor woningbouw. Flexwoningen moeten leiden tot snelle realisatie van
betaalbare woningen. Voor de starters op de woningmarkt en voor al die doelgroepen waar we als gemeente
een verantwoordelijkheid voor hebben.
Voorzitter, we zijn te spreken over de start die we maken met het realiseren van klimaatdoelen en ook met
het inzetten op schone lucht en een gezonde leefomgeving. Als het aan de PvdA ligt, laten we het niet bij een
start, maar gaan we keihard werken aan het realiseren van deze o-zo belangrijke doelen. Stuk voor stuk
doelen die het leven van ons een stuk prettiger maken, maar vooral ook doelen die het voor onze kinderen
mogelijk maakt om zelf gezond en gelukkig oud te worden. Zodat we ook over vele jaren nog kunnen
zeggen:
dat het goed wonen is in Velsen.

Dank u voor uw aandacht.

