
  

AMENDEMENT 14 van 2022

Tegemoetkoming Velsen Noorders
via griffie@velsen.nl 

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 tegemoetkoming Velsen Noorders 
indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: R22.055, behorende bij 
agendapunt 25 van de raadsvergadering van 29 juni 2022.

Het amendement luidt als volgt:

Overwegende…..

 Dat er gedurende 180 dagen een flinke belasting ligt bij de inwoners van 
Velsen-noord om de vluchtelingen in het dorp op te vangen.

 De inwoners zich al jaren achtergesteld voelen door de gemeente Velsen;

Constaterende……

 Er baten vanuit het rijk tegenover staan wanneer er vluchtelingen in Velsen 
worden opgevangen;

 Er veel inwoners zijn met wensen voor het dorp;

De raad van de gemeente Velsen besluit het voorgestelde besluit als volgt 
te wijzigen

- Bij beslispunt 3 wordt het volgende opgenomen: ”Het college zal met een 
voorstel komen om een deel van de baten vanuit het rijk te doen toekomen 
aan (bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van) de inwoners van Velsen 
Noord om ideeën in de wijk te kunnen realiseren.

Datum:
Naam Fractie
Joost Bleekman Velsen Lokaal
Tommy Panis FvD
Cas Schollink VVD
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Toelichting:
Velsen Noord wordt met dit raadsvoorstel zwaar belast met 1000 asielzoekers die 
zich ook in deze periode in de wijk zullen begeven. Velsen ontvangt voor deze daad 
een financieel bedrag vanuit het rijk. Wij zijn van oordeel dat een deel van dit bedrag 
aan de inwoners moet toekomen die de zwaarste lasten dragen, de Velsen-noorders.
Wij vragen hierom het college met een voorstel te komen om een deel toe te wijzen 
aan de inwoners en dit op een zo democratisch mogelijke manier te verdelen. Dit kan
bijvoorbeeld door loting, het beste idee, een wedstrijd, besluitvorming door een 
gekozen vertegenwoordiging enzovoort.

* doorhalen wat niet van toepassing is


