
Algemene beschouwing Forza!

Voorzitter,
 
Vandaag bespreken we de begroting van Velsen voor 2022.

 De diverse fracties zullen het allemaal hebben over het 
gezonde Velsen en een begroting die sluitend is, hopende op 
verdere financiële rust voor ons mooie Velsen.
 

Ondanks onze hoop op rust op financieel vlak en de 
samenleving, zijn er toch zorgen over de tijd waarin we leven, 
is deze goed en bestending genoeg op financieel vlak? Of is 
het zo dat onze gehele economie wederom overhoop gehaald 
wordt door het inmiddels welbekende Corona virus en de 
maatregelen. Maatregelen met voor en tegens, voorstanders 
en een groep tegenhangers.
 

Voorzitter, er liggen grote opgave op het gebeid van de 
energietransitie maar zeer zeker ook op het gebied van de 
woningbouw en niet vergeten de RIVM rapportage over de 
zorgen van de gezondheid in Velsen.
 

Ondanks de balans die er is in de begroting zullen er toch 
bepaalde zaken moeten worden aangepakt en worden 
versneld. Een motie zoals de LGV voorstelt voor jeugboa's kan 
op onze steun rekenen, echter het moet bedoeld zijn dan ook 



echt voor de jeugd om deze op het juiste pad te houden of te 
krijgen.
 
Spijtig is dat iedere fractie het heeft over het versnellen van 
de woningbouw, de tekorten die er zijn en waar vele 
Velsenaren last van hebben - maar toch niet wordt veranderd 
of versneld. Een motie afgelopen raadsvergadering heeft het 
niet gehaald. Nog spijtiger is dat we bijna zeker weten dat het 
bouwen in Kustdorp Ijmuiden grote vertragingen oplevert en 
daarmee de woningzoekende  keihard worden geraakt en 
statushouders nog steeds urgent zijn en voorrang krijgen op 
welke manier dan ook.
 

Voorzitter, het is de laatste begroting voor de verkiezingen 
van maart volgend jaar. De wetenschap van de afgelopen 
jaren heeft geleerd dat iedereen nu mooi weer zal spelen en 
dat er in de aankomende maanden niet echt grote besluiten 
zullen worden genomen. Dat is geen verwijt maar een feit. 
Dat zien we ook in de landelijke politiek, kijk maar eens 
hoelang daar een formatie duurt en wij als Nederlands 
accepteren dat een demissionair kabinet, besluiten neemt en 
geen stap onderling verder komt.
 

Het niet verder komen of daadkrachtig zijn van de landelijke 
overheid in de afgelopen periode maakt dat woningbouw niet 
altijd gemakkelijk is, de armoede in Velsen moet worden 
bestreden en dat er veel bezuinigd en veranderd is op de zorg 
in Velsen en omliggende gemeentes.
 



Gelukkig is vanuit Den Haag er geld toegezegd om de 
Jeugdzorg en WMO op peil te krijgen of te houden, maar 
daarin tegen stijgen de energiekosten voor iedereen dusdanig 
veel dat een compensatie hiervoor ook welkom is, anderzijds 
vragen wij het college om nijpende gevallen in deze 
energiekosten tegemoet te komen en te bemiddelen om 
escalatie te voorkomen.
 

Voorzitter, in de crisis die Corona heet zijn er geen winnaars. 
Ondernemers zijn getroffen, horeca is snoeihard geraakt en 
ook onze lokale samenleving heeft een klap gehad, evenals 
de sportverenigingen in Velsen. Blij zijn wij dan ook met de 
ondersteuning van Velsen aan de verenigingen welke toch 
voornamelijk op vrijwilligers draaien, welke ook alle zeilen 
hebben moeten bijzetten in deze periode. Wij zijn dan ook 
blij dat voor deze verenigingen de kosten niet of nauwelijks 
stijgen.
 
Voor Forza! Liggen de aandachtspunten in de aankomende 
periode op de gebieden van walstroom, het witte theater en 
de schouwburg Velsen, drugsoverlast , veiligheid, de zorg en 
uiteraard en meer dan belangrijk de woningbouw.
 

 
Voor wat betreft de moties en amendementen zullen wij 
deze afwegen tijdens de behandeling, daarnaast heeft Forza! 
Ijmond een amendement gemaakt om de aanpassingen van 
de Kanaaldijk te bespoedigen, welke inmiddels door 



meerdere fracties is ondertekend en is opgesteld in 
samenspraak met de wethouder. 

Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat andere partijen, 
of Velsen Lokaal welke binnen het college de wethouder 
levert ons amendement niet zullen steunen.

Een en ander is spreekwoordelijk ingehaald daar Velsen 
Lokaal ook haar steun heeft uitgesproken.

Daarnaast lijkt het mij dat de andere fracties ook niet tegen 
kunnen zijn, zeker niet na het ongeval wat vandaag heeft 
plaatsgevonden en dat zal de PVDA, Politiek Sociaal en Groen 
Links misschien nog over de doorgetrokken streep trekken.

 
Een andere wijziging vraagt de LGV inzake jeugdboa’s waar 
wij mee kunnen instemmen mits het echt de jeugdboa’s 
betreft en dit ook echt het doel en doelgroep is.

Voorzitter, onze raad heeft zeker de afgelopen vier jaren 
goed samengewerkt. Of dat komt door het raadsakkoord of 
door de raad en de samenstelling ervan is ons niet duidelijk, 
maar het feit is dat we een constructieve raad zijn, 
oplossingsgericht en doelen hebben bereikt, vergaderingen 
ordentelijk hebben laten verlopen en iedereen heeft geleerd 
hoe digitaal vergaderen werkt, maar ook hoe vervelend dit is. 
Ondanks dat, kijken wij positief vooruit, maar ook achteruit.
 
 



 
Waarvan akte.


