Voorzitter,
Het is fijn dat wij bij de alg. beschouwingen en bij de besprekingen over de begroting
2022 een positief geluid kunnen laten horen, fijn dat de meerjarenbegroting in balans
is.
Het is u bekend dat wij al jaren bij de behandeling van de begroting ons heel veel
zorgen maakten over het niet in balans zijn van onze uitgaven en het gevolg daarvan
voor onze financiële positie door de te grote uitgaven.
We hebben behoorlijk ingeteerd op onze weerstandsvermogen.
Wij zijn ons er zeer van bewust dat wij veel taken erbij hebben gekregen, o.a. op het
gebied van de jeugdzorg, en dat de middelen daarvoor niet altijd toereikend waren.
Het is dan ook goed om te lezen dat wij nu toch een beetje de wind mee hebben,
door de toezegging van het rijk voor extra middelen om goede zorg te bieden voor
kwetsbare jongeren.
Niet persé voor onze eigen portemonnee, maar vooral omdat we dan de zorg kunnen
blijven leveren die onze kwetsbare jongeren nodig hebben.
Maar wij kunnen de zeilen niet helemaal laten vieren, want ons advies blijft
spaarzaamheid en kritisch blijven kijken naar extra uitgaven.
Het waren lastige jaren, niet alleen wat betreft de financiën, maar zeker ook door de
corona en de coronamaatregelen.
Onze inwoners hebben door al die maatregelen heel veel in moeten leveren, zoals
het tijdelijk stop zetten van activiteiten in buurthuizen, sport en culturele
verenigingen, scholen. Het elkaar niet kunnen ontmoeten heeft grote impact op het
sociale leven van onze inwoners.
Bij het CDA Velsen staat de gemeenschap centraal, de betrokkenheid van onze
inwoners in hun woonkernen, de inzet van vrijwilligers bij verenigingen het actief mee
kunnen doen is van grote waarde.
Wij vinden het dan ook ’n heel goed voorstel van het college om de eerder
aangekondigde bezuinigingen op ontmoeting en vrijwilligerswerk niet uit te voeren.
Ik noemde het al de coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze samenleving
en wij zijn er ook nog niet, zorgen hebben wij om het oplopen van de
ziekenhuisopnames.
Wij hopen dat nu de impact op onze sport, cultuur en buurtactiviteiten beperkt blijft.
Het gaat nl. met veel verenigingen, winkeliers en horeca weer redelijk goed, zij zijn
op de goede weg, dit geldt ook voor veel van onze inwoners.
Maar helaas niet met iedereen. We moeten oog houden voor die inwoners die buiten
de boot vallen of dreigen te vallen.
Helaas komt het nog veel voor dat mensen wakker liggen omdat zij de rekeningen
niet kunnen betalen. Kinderen die in armoede moeten leven.
U zult begrijpen dat onze fractie de uitvoering van de armoedevisie inclusief een
aanvullende impuls in 2022 volledig steunen.

Ik noemde het al voor onze fractie is het nog altijd pas op de plaats als wij het over
geld uitgeven hebben, mijn collega Gideon Nijemanting noemde ook al wat
voorbeelden in de sessie, voor ons is het nl. nog steeds niet duidelijk waarom het
college geld beschikbaar wil stellen voor strategisch advies ten behoeve van Tata
Steel.
Woningbouw blijft een hot item zeker ook voor onze fractie, wij hebben het gevoel dat
wij hier al jaren de nodige aandacht voor vragen. Wij zijn in al die jaren altijd akkoord
gegaan om extra budget beschikbaar te stellen. Over de voortgang zijn wij toch echt
wel teleurgesteld, hoe komt het toch dat wij dit niet echt goed op de rails krijgen.
In Velserbroek gaat er nu het een ander gebeuren, maar er liggen nog aardig wat
braakliggende terreinen.
Wat zou het toch mooi zijn als wij hier op korte termijn voortvarend mee aan de slag
kunnen gaan.
De klus moet toch echt geklaard worden om zoveel woningen op te leveren.
Er komen nog genoeg vraagstukken op ons bordje, het behouden van de
stadsschouwburg, het verplaatsen van de sportvelden, tijdelijke opvang voor
vluchtelingen
Genoeg uitdagingen waar het CDA graag aan mee wil denken en werken voor het
welzijn van onze inwoners.
We hopen dan ook dat wij de wind in de zeilen houden.
Tot slot voorzitter,
Namens mijn fractie wil ik onze dank uitbrengen voor het vele werk wat verricht is
aan deze begroting.
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