AMENDEMENT 12 VAN 2021
werkbudget sociale veiligheid
Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde
een amendement, met als onderwerp ‘werkbudget Sociale Veiligheid’ indienen met
betrekking tot het raadsvoorstel zaaknummer 113065-2021, behorende bij agendapunt 3
van de raadsvergadering van 4 november 2021.
Het amendement luidt als volgt:
Constaterende dat:
● gebleken is dat er geen werkbudget is voor activiteiten (o.a. Safe Streets) voor de
sociale veiligheid en / of discriminatie in Velsen;
● de raad van Velsen werk wil maken om sociale veiligheid en discriminatie in de
openbare ruimte te verbeteren;
● de raad van Velsen waardevolle initiatieven van inwoners e.a. ter verbetering van
sociale veiligheid en discriminatie graag willen honoreren;
Is van mening dat:
Er een budget dient te zijn om uitvoering te geven aan verbetering van sociale veiligheid
en discriminatie in de openbare ruimte. Dit budget kan onder meer gebruikt worden om
waardevolle initiatieven van inwoners op dit thema te financieren. Dit budget dient voor de
perspectiefnota van 2022 geëvalueerd te worden. Na deze evaluatie kan het college met
een eventueel voorstel komen voor een structureel budget voor een werkbudget sociale
veiligheid.
Besluit de raad van de gemeente Velsen het voorgestelde besluit daarom als volgt
te wijzigen:
1. Beslispunt 5 te wijzingen in:
5. De eerste begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen voor de ‘Speerpunten
raadsakkoord en collegeprogramma’ voor:
a. het jaar 2022 een bedrag van € 1,26 mln, zoals vermeld in overzicht C;

b. en de intentie uit te spreken om de speerpunten over klimaatakkoord en
ondermijning structureel te maken indien het Rijk hiervoor extra middelen
beschikbaar stelt voor deze onderwerpen;
2. Het bedrag van ‘Overzicht c – Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma
voor het jaar 2022 van per saldo € 1.249.000 te wijzigen in € 1.264.000 en het
volgende punt toe te voegen:
19. werkbudget Sociale veiligheid

15.000

Toelichting:
De raad van Velsen heeft in 2018 ervoor gekozen heeft om een Safe Streets gemeente te
worden om een veilige openbare ruimte voor iedereen en in het bijzonder voor meisjes en
vrouwen te bieden. Bij uitvoering van dit project is gebleken dat er geen budget is voor dit
project, maar ook niet voor soortgelijke projecten of initiatieven van inwoners, gebruikers
uit de gemeente Velsen en de gemeente zelf die de sociale veiligheid willen verbeteren.
Omdat wij het bijzonder waardevol vinden om initiatieven die inwoners en gebruikers
tonen voor verbetering van de (sociale) veiligheid of voor bestrijding van discriminatie te
honoreren, willen wij graag dat er een bescheiden budget is om de inwoners hierin
tegemoet te komen om hun ideeën uit te voeren.
De wijziging die nu wordt voorgesteld houdt een positief meerjarenperspectief over voor
2022 van 155.000,Datum:
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