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Inleiding 
 
De SP Velsen kan met tevredenheid terugblikken op haar eerste raadsperiode. Ook al werd 
het ons niet gegund onze eerste verkiezingswinst van vier zetels om te zetten in bestuurlijke 
betrokkenheid; even zo goed hebben we op tal van beleidszaken ons stempel kunnen 
drukken. Dat begon natuurlijk met onze aktie tegen het buitensporige centrumplan en ook 
het onbetaalbare kunstencentrum ging van de baan. Jammer genoeg vonden we geen 
gehoor voor onze bezwaren tegen de lang slepende aanpak van plan Groot Helmduin. 
Mede hierdoor is het bouw- en renovatiewerk voor scholen in Santpoort, IJmuiden en 
Velsen-Noord ernstig achterop geraakt. Met name Velsen-Noord kwam er deze raadsperiode 
bekaaid van af; alle mooie plannen ten spijt waaide er weer geen ‘Frisse Wind in Velsen-
Noord’. Door de slappe aanpak van de bouw hier, ging de beschikbare subsidie voor de Multi 
Functionele Accommodatie verloren. Een van de vele projecten in deze wijk die eindeloos 
worden door geschoven. 
 
Bij hoeveel projecten hebben we van het college achteraf al niet moeten horen: “we hebben 
een onjuiste inschatting gemaakt; we hebben ons verkeken - of - we konden het niet 
overzien”. Het drama Oude Pontweg; de plannen Groot Helmduin en Blekersduin: alle 
ondergingen hetzelfde lot en liepen uit op een desillusie.Miljoenen minder zouden er verspild 
zijn als geluisterd was naar de burger, wiens stem in de oppositie gehoord kon worden. 
 
De SP heeft werk gemaakt van de burgerparticipatie met acties ‘buurten in de buurt’, 
frekwente straat-presentaties in diverse stadsdelen en directe betrokkenheid bij het werk van 
de wijkplatforms. Wij willen de deskundigheid, die deze wijkplatforms kunnen bieden, zo 
goed mogelijk benutten en ondersteunen. Dit kan mede tegenwicht bieden aan de 
‘vanzelfsprekendheid’ binnen het gemeentehuis  om overal kostbare adviesbureaus voor in 
te zetten. Ook ons voornemen om het referendum in te voeren is gerealiseerd. Onder ons 
‘speerpunt burgerparticipatie’ geven we aan dat er nog veel inzet nodig om hier een werkelijk 
bruikbaar participatie-instrument van te maken. 
 
De SP heeft haar inzicht doen doordringen wat betreft de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoersvoorziening rond Driehuis, voor busvervoer, vertramming of light-rail. Deze lijn zou 
mogelijk door getrokken kunnen worden langs ’n eenrichtingsverkeer Lange Nieuwstraat – 
naar haven en strand. Ook vindt de SP dat een haven het niet kan stellen zonder een 
spoorverbinding met het ‘achterland’. 
 



De actie voor een bereikbaar Rode Kruis Ziekenhuis kreeg ondersteuning van ruim 15.700 
ondertekenaars. Natuurlijk blijft de SP zich met alle middelen hiervoor inzetten. 
 
 
Algemeen 
 
Volkshuisvesting 
De SP streeft naar een belangrijk hogere inzet dan de 40% die nu bij de nieuwbouwprojecten 
wordt gehanteerd. Al was het maar om het verlies van goedkope en betaalbare 
huurwoningen te compenseren die nu gesloopt worden of verkocht. Wij zijn ronduit tegen de 
verkoop van eengezinshuurwoningen aan particulieren.  
 
Het bouwen voor doelgroepen zal veel meer aandacht moeten krijgen. Dat gebeurt nu 
onvoldoende waardoor de doorstroming stagneert. De gemeente dient daartoe de 
mogelijkheden te onderzoeken voor oprichting van een nieuwe woningbouw-instelling, die 
als voorheen collectieve- boven commerciële belangen garandeert .  
De SP kiest voor sociale huurwoningen in de Velserbroek langs de Grote Buitendijk en voor 
ruimte voor bedrijvigheid in de Hofgeest. In plaats van sloop kiest de SP voor renovatie van 
huurwoningen. Investeren in warmte-isolatie heeft daarbij de hoogste prioriteit. 
 
De bakens verzetten in de economie 
De komst van een nieuwe grote en verbrede zeesluis lijkt inmiddels onafwendbaar. De SP 
was nooit enthousiast voor dit project. Ook de rekenmeesters van het Centraal Plan Bureau 
zijn er nog niet in geslaagd om een rechtvaardiging leveren voor de investering van meer 
dan 700 miljoen euro. Het kabinet is dus door de knieën gegaan voor de aanhoudende lobby 
van de Amsterdamse havenbaronnen, die inzetten op een ‘domme groei’ van overslag- en 
bulktransport in kolen, olie en containers.  
De beoogde verdubbeling van de overslag en doorvoer in 2020 leidt dan zeker tot een 
verkeers-infarct op de wegen en extra fijnstof in de IJmond. Een onvermijdelijke 
konsekwentie, omdat de grote bulkschepen eerst gelichterd moeten worden om over de 
tunnelbuizen naar Amsterdam te kunnen varen.  
 
De SP vreest ook dat de nog onrendabele investering achteraf als rechtvaardiging zal 
worden aangevoerd om ook de Houtrak en de Wijckermeerpolder als bedrijfsterrein in te 
gaan richten.  
Al sinds een jaar stagneert de economische ontwikkeling in de Randstad door de filles en de 
achterblijvende investeringen in Research & Development. 
De SP kiest expliciet voor een kennis - en arbeidsintensieve maak-industrie, want tussen de 
kolenbergen en de benzinetanks werkt er gemiddeld hooguit één werknemer per hectare. De 
politieke voorstanders van de nieuwe sluis praten nu liever over de extra inkomsten van de 
bouwleges voor Velsen. Niet onbelangrijk, maar wel een doekje voor het bloeden. 
De Gemeente Velsen zal haar kaarten moeten zetten op het Midden- en Kleinbedrijf en 
samen met hen de bakens moeten gaan verzetten – óok om de locale productie 
aanmerkelijk duurzamer en energiezuiniger te maken. Het Middenhavengebied moet 
versterkt worden met een verscheidenheid van bedrijven. Onze beleidsvisie is er op gericht, 
bedrijvigheid vanuit het zuidelijk deel naar dit gebied te laten verschuiven. Grote bedrijven 
passen beter op Corus of NAM terrein. 
 
Handhaven  
De afgelopen jaren is de indruk gegroeid dat de regels die we in de gemeente hebben 
afgesproken niet voor iedereen gelden. Soms gaat het om fatsoensregels. Denk aan een 
wethouder die de gemeenteraad aantoonbaar onjuist, onvolledig en ontijdig inlicht over een 
miljoenen overschrijding van een renovatieproject van het woonwagenkamp op de Oude 
Pontweg en niet opstapt.  



 
Maar vaker gaat het om de regels uit de Plaatselijke Verordening en voorgeschreven 
vergunningen, die niet worden nageleefd. Denk aan het oude Raadhuis dat als kantoorpand 
is verkocht en inmiddels toch als luxe woonappartement gebruikt kan worden. Te denken valt 
óok aan bouwwerken en paardenbakken, die niet volgens de vergunning- of eenvoudig 
zonder enige vergunning staan en waartegen niet wordt opgetreden. Of denk aan de 
maatregelen om overlast van paarden in de dorpen tegen te gaan, die eenvoudig worden 
genegeerd – ondermeer door de daarvoor verantwoordelijke burgemeester!  
 
De regels die we in de Algemeen Plaatselijke Verordeling hebben afgesproken dienen 
nageleefd te worden, en door politie en ambtenaren te worden gehandhaafd. De prioriteiten 
daarin zullen door de gemeenteraad, in overleg met bewoners, moeten worden vastgelegd 
en periodiek geëvalueerd. 
 
Financiën 
De reddingsoperaties voor de banken en hun aandeelhouders werpen hun schaduw vooruit. 
Door de kosten van de miljarden verslindende operaties gaat er flink gesneden worden in het 
gemeentefonds. De uitkering van het Rijk aan de Gemeente Velsen gaat de komende jaren 
met bijna 3 miljoen omlaag.  
 
Met dat vooruitzicht is het maar zeer de vraag of het wel verstandig is, zoals het college in 
Velsen heeft gedaan, om door te gaan met lastenverlichting in combinatie met een minimale 
verhoging van de locale lasten. Het maakt de publieke armoede alleen maar schrijnender.  
 
In dit opzicht is de frisse wind van een grote SP-fractie meer dan nodig, waar nu het 
merendeel van de Velsense raad zich laat sturen door de neoliberale doctrine van de 
lastenverlichting. Het kroonjuweel van VVD-politiek in de afgelopen periode, was de 
verlaging van de OZB-belasting voor niet-woningen met 2% per jaar. Tegenover dit 
douceurtje aan het bedrijfsleven stond wel een verlaging van investeringsruimte voor 
schoolgebouwen.  
 
Een verhoging van de locale lasten is voor de SP bespreekbaar wanneer op geen andere 
manier belangrijke voorzieningen gespaard kunnen worden. In dat verband zal ook gekeken 
moeten worden naar de politiek zelf; naar de onkostenvergoeding voor raadsleden, de 
omvang van de raadsondersteuning en het aantal wethouders. 
 
De SP kijkt met argusogen naar het miljoenenverslindend digitale dienstverleningsproject, 
waarvoor de locale overheid als opnieuw moet worden uitgevonden – een bonanza voor 
externe adviseurs. De inhuur van externe managers moet drastisch worden ingeperkt. Wat is 
er de zin van om een interim gemeentesecretaris voor 4 maanden te vervangen voor een 
andere interim?! Ook elders zijn besparingen mogelijk. Zo kan de verbeterde toegang naar 
het strand (kromhoutstraat) veel soberder dan nu de bedoeling is. Op termijn brengt de SP-
fractie graag alle locale lasten, als de afvalinzameling en het riool, onder het OZB-regime.  
 
Gezien de toenemende sociale spanningen in deze tijd, wil de SP alert zijn op de positie van 
alle minderheden. Een preventief beleid, waarbij educatieve activiteiten gestimuleerd 
worden, dient onze geroemde tolerantie te waarborgen. 
 
Navolgend gaan we dieper in op de vier beleidsterreinen, die de speerpunten vormen voor 
onze politieke inzet in de komende gemeenteraadsperiode. 
 
 

 



Speerpunt: Burgerparticipatie 
 
Voor de SP is het leidend principe van de democratie, dat bestuurlijke zaken bepaald worden 
door de wens van de bevolking. Meer en meer wordt er echter een kloof ervaren tussen 
politiek en burger - ook al horen we politici bij iedere gelegenheid verklaren, dat ze die 
politiek dichter bij de burger willen brengen. De praktijk toont toch een verdere vervreemding; 
ten aanzien van zowel nationale- als europesche politiek. 
 
Maar ook dichter bij huis zien we de politieke onwil om de mondiger wordende burger invloed 
te laten hebben op het te voeren beleid. De afgelopen jaren liet het college van gemeente 
Velsen dit weer eens duidelijk zien met een poging de betrokken burger in de wijkplatforms 
buiten spel te zetten. 
Het is een slechte zaak wanneer de raads- en collegeleden in hun ivoren toren blijven zitten 
en al het contact met de burger verliezen. Wanneer je wilt, dat de burger de politiek weer 
serieus neemt, zal de politiek eerst de burger serieus moeten nemen. 
 
Om te weten te komen wat er speelt in een wijk is het van groot belang om te praten met de 
bewoners. De SP doet dit al tijden. In het kader van ‘buurten in de buurt’ trekken we geregeld 
de wijken in en houden we intensief contact met de verschillende wijkplatforms.  Met name 
door de gemotiveerde inzet van mensen in de wijkplatforms  
zijn we altijd op de hoogte van wat er speelt in de wijken en kunnen we daar op anticiperen. 
 
Het college dacht hier anders over en verklaarde de platforms overbodig "omdat men andere 
en betere vormen van kontakt met de burgers had gevonden ". De SP heeft niets tegen de 
digitale snelweg, maar zal dit nooit als vervanger zien van de directe kontakten met de 
burgers in de wijken of dorpskernen. 
Eind 2008 werd er door het college, met gedogen van de coalitiepartijen, een bende 
gemaakt van het wijkgericht werken. 
Ondanks de aanstelling van een speciale ‘regisseur wijkgericht werken’ in februari 2008, is er 
van de toegezegde lange-termijn-plannen voor de wijken niets terecht gekomen. De SP is er 
van overtuigd dat het college ook geen enkele opdracht hiertoe heeft verstrekt. 
 
Omdat de wijkplatforms uit vrijwilligers bestaan die vaak uit een groot kennisreservoir kunnen 
putten, is het dom om deze bijna gratis ‘adviesraden’ niet optimaal te benutten. 
De SP vindt dat zij over alle zaken die de leefbaarheid van de wijk ook maar enigszins 
kunnen beïnvloeden, gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen inbrengen bij college 
en raad. Om dit te stimuleren heeft de SP al in maart 2007, in samenspraak met de 
wijkplatforms een protocol ontwikkeld dat zo ter hand kan worden genomen.  
De SP vindt dat de wijkplatforms hun visie moeten kunnen geven op grote bouwprojecten in 
de wijken; op weg- en waterplannen en andere wijkoverstijgende zaken. 
 
Het gemeentebestuur past enkel een faciliterende- en beslist geen dirigerende rol. 
De SP is er van overtuigd dat als het gemeentehuis deze vorm van participatie serieus 
neemt, veel meer burgers zich aangetrokken voelen tot dit werk. Dit zal de kwaliteit van de 
adviezen ten goede komen en het draagvlak van de bevolking doen toenemen. 
 
Inspraak en Samenspraak. 
In het recentelijk ontwikkelde beleidskader ‘Inspraak en Samenspraak’ worden veel vormen 
van participatie aangedragen. Opvallend is de voortdurend terugkerende nadruk op de 
bepalende rol van het college. Dát beoordeelt welke zaken voor inspraak danwel 
samenspraak geschikt zijn; wíe er in het proces betrokken worden; welke van de 
beschikbare ‘tools’ in gezet worden en dus... welke ‘beïnvloedingsruimte’ er aan de 
burgerparticipatie gegeven wordt. 



Dan dringt zich dus de bedenkelijke vraag op; hoeveel invloed gaat de burger feitelijk krijgen 
op het doen en laten van dit college en de ondersteunende coalitie partijen?  
Want de voorgestelde participatie-vormen behoorden al lang tot de mogelijkheden en zijn al 
eerder inzet geweest. Menig inwoner van Velsen kent echter de frustratie van de 
gemeentelijke inspraak-acties. En dat geldt niet alleen voor Velsen! 
 
Voor het aanhoudende knelpunt in burgerparticipatie willen we hier een samenvatting geven 
van de bevindingen uit het landelijke onderzoek van de Nationale Ombudsman. 

1. de politiek heeft al besloten. 
2. burgers worden in het geheel niet - of te laat betrokken. 
3. de inbreng van burgers wordt genegeerd. 
4. bestuur of ambtenaren weigeren gesprek over plannen. 
5. burgers worden onvoldoende of zelfs onjuist geïnformeerd. 
( Uit: Binnenlands Bestuur, 18-09-2009) 

 
Het knelpunt ligt dus duidelijk níet in te kort schietende middelen, maar in het gebrek aan 
dienstbaarheidsbesef bij de mensen die onze gemeentelijk dienst bevolken. 
Voorgebakken plannen; geheimhouding; achterkamer-politiek en gemanipuleerde informatie 
– het nieuwe beleidskader burgerparicipatie laat de bevolking weinig meer dan het 
onpeilbare resultaat van de vier-jaarlijkse stembusgang als het gaat om het bijsturen van 
gemeentelijk beleid.  
Bij de vorige verkiezing pleitte de SP al voor digitale volkspeiling, als aangewezen middel om 
de betrokkenheid en zeggenschap van burgers te verbeteren. Maar ook hierbij is het een 
vereiste dat de democratische zeggenschap serieus genomen wordt.  
 
Referendum  
Zoals in het vorig verkiezingsprogramma beloofd, heeft de SP er ook alles aan gedaan om 
het houden van referenda ingang te laten vinden. Ook tegen deze burger-invloed bestond 
een grote weerstand in het gemeentehuis. 
Samen met D66 heeft de SP een voorstel ingebracht om tot een verordening te komen 
waarin de meerderheid van de raad zich kon vinden. Het werd een ‘formeel’ resultaat dat de 
burger weinig reëele mogelijkheden biedt – zelfs niet waar het gaat om de opgelegde 
belastingtarieven. De gestelde voorwaarden in de huidige verordening sluiten het ‘risico’ van 
een referendum bij voorbaat uit. (de verordening dateert 1 april ‘07) 

Degenen die het initiatief hiertoe nemen dienen binnen twee maanden, de helft van het 
aantal kiesgerechtigden in de gemeente te bewegen om het verzoek voor een referendum te 
steunen. 
De SP laat het hier natuurlijk niet bij.  Als volgende stap wil de SP bereiken dat bij 
burgerinitiatief 5.000 handtekeningen van voorstanders moeten volstaan voor het instellen 
van een referendum.  
En als het initiatief voor een referendum van de Raad zelf uitgaat, is de instemming van 2/3 
van het aantal aanwezige raadsleden voldoende, vindt de SP. Het realiseren van 
Burgerparticipatie die strookt met deze tijd is nu eenmaal een kwestie van lange adem. Maar 
de aanhouder wint!  

 
Speerpunt: Milieu en Dierenwelzijn 
 
Geen tweede grote zeesluis bij IJmuiden 
De havens van Amsterdam breiden zich steeds verder uit richting Velsen. Hierdoor 
verdwijnen belangrijke natuur- en recreatiegebieden of dreigen te verdwijnen. Ruigoord heeft 
al grotendeels plaats moeten maken voor havens en kolenopslag en ook de Houtrakpolder 
en mogelijk een deel van Spaarnwoude dreigen te verdwijnen. Voor de SP Velsen is dat 
onaanvaardbaar. Daarom was de SP sterk tegen een tweede grote zeesluis bij IJmuiden, 



omdat dit een toename van de scheepvaart naar de Amsterdamse havens betekent. Wel is 
de SP voor de bouw van een nieuwe grote zeesluis ter vervanging van de huidige. Meer 
scheepvaart betekent ook meer fijnstof in de IJmond o.m. door het lichten van schepen. 
 
Spoorlijn naar de IJmondhaven 
De SP is voorstander van een spoorverbinding van en naar de IJmondhaven. Hierdoor 
kunnen containers per spoor vervoerd worden. Dit is veel milieuvriendelijker dan vervoer 
over de weg en reduceert de hoeveelheid fijnstof voor de omwonenden. Het spoor kan dan 
tevens, met een afsplitsing naar IJmuiden aan Zee en DFDS terminal, gebruikt worden voor 
personenvervoer d.m.v. lightrail. 
 
Groenvoorziening 
Er wordt veel gebouwd in Velsen. Dit mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid groen in 
de gemeente. De SP vindt dat de groenvoorziening in Velsen niet omlaag mag. Verdwenen 
groen moet op andere plaatsen terugkomen. 
 
Benutten restwarmte Corus 
Bij diverse processen bij Corus komt veel warmte vrij. Deze warmte verdwijnt veelal in de 
lucht. Deze warmte kan goed gebruikt worden voor andere projecten, bijvoorbeeld voor 
verwarming van woningen. De SP vindt dat deze warmte optimaal benut moet worden en 
vindt dan ook dat de gemeente overleg moet voeren met Corus voor hergebruik. 
 
Isolatie 
Goede isolatie van woningen draagt bij aan een reductie van debenodigde  hoeveelheid 
energie. De SP vindt dat eigenaren van huurwoningen verplicht worden om de woningen zo 
goed mogelijk te isoleren. Huiseigenaren moeten gestimuleerd worden voor isolatie van de 
woning. 
 
Fietsgebruik 
De SP vindt dat het gebruik van de fiets gestimuleerd moet worden. Dit kan door wegen in 
Velsen fietsvriendelijker te maken. Oversteekplaatsen met verkeerslichten moeten frequenter 
op groen staan. Dit verhoogt tevens de veiligheid. Een voorbeeld zijn de oversteekplaatsen 
bij de pont in Velsen-Zuid. Fietsers moeten nu vaak lang wachten waardoor de kans op door 
rood rijden groter wordt. 
 
Duurzaamheid 
De gemeente Velsen moet zich maximaal inspannen om duurzame energievoorziening te 
bevorderen. Bij vergunningen voor bouwprojecten moet duurzaamheid een belangrijke rol 
spelen. Gebouwen van de Gemeente Velsen moeten voorzien zijn van energiezuinige 
lampen. Voor het uitputtend onderzoeken van mogelijkheden op dit belangrijke onderdeel 
van gemeentelijk beleid moeten we naar de instelling van een innovatieplatform - een 
projectgroep duurzaamheid. 
 
Geluidsoverlast 
De geluidsoverlast van ( opgevoerde) scooters en brommers staat hoog in de top 10 van 
ergernissen. De SP vindt dat deze overlast moet worden aangepakt. Wanneer deze 
voertuigen niet aan de wettelijke norm voldoen moeten ze van de weg gehaald worden. Dit 
geldt uiteraard ook voor (vracht)auto’s en motoren. 
Daarnaast moet een sterk beleid ingezet worden op vermindering van vliegtuigoverlast. 
Het gaat hierbij natuurlijk om het serieus inzetten op handhaving van bestaande regels. 
 
 
 
 



Dierenwelzijnbeleid 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. De 
SP vindt het daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnbeleid formuleert. 
Verantwoordelijk voor dit beleid is de wethouder die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft. 
 
Hondenbeleid 
De gemeente maakt hondenbeleid dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt 
aan het welzijn van honden. Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende 
uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, 
onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met 
hondenpoepzakjes en meer afvalbakken. Het geld van de hondenbelasting dient, naar de 
intentie hiervan, te worden aangewend voor het beperken van deze overlast.  
 
Opvang van dieren 
De SP vindt dat de gemeente verplicht is om zwervende dieren op te vangen. De gemeente 
moet hiervoor afspraken maken met organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en 
andere dierenopvangcentra. Die krijgen daarvoor voldoende financiële steun. Ook aan de 
opvang van gewonde en zieke dieren draagt de gemeente financieël bij. 
 
 
Speerpunt: Zorg 
 
Geen marktwerking in de zorg 
Marktwerking in de zorg wordt gezien als de toverformule waarmee de dreigende 
kostenexplosie in de zorg kan worden bezworen. Deze marktwerking houdt in dat zoveel 
mogelijke zorg geleverd moet worden, tegen een zo laag mogelijke prijs. Organisaties die 
zorg leveren zullen, om deze lage prijs te halen, moeten bezuinigen op kwaliteit, scholing en 
arbeidsomstandigheden van het personeel. Geld is gaan regeren in de zorg in plaats van de 
menselijkheid. Zorg wordt hierdoor teveel productiegericht in plaats van gericht op de 
werkelijke behoefte van de patiënt. 
 
De marktwerking in de zorg is niet alleen een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Het is 
ook een bedreiging van de gelijke toegang tot de zorg. De markt kent geen solidariteit en dat 
is toch echt wat de SP wil - zorg gebaseerd op solidariteit. Ziekte kan immers iedereen 
overkomen. Het is een lot dat je treft, waarbij je in één klap kan veranderen in iemand die 
afhankelijk is van anderen. Uitgangspunt moet zijn dat de zorg betaalbaar moet zijn voor 
mensen met een laag inkomen. 
 
De Wet Maatschappelijke ondersteuning 
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dat iedereen mee kan doen 
in de maatschappij. Niet iedereen lukt dit zelfstandig. Sommige mensen hebben daar hulp bij 
nodig vanwege een lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke beperking, of een 
combinatie hiervan. 
 
In de WMO staan ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ voorop. De SP vindt dat 
hierbij vergeten wordt dat het vaak om mensen gaat die hulp nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen functioneren. Deze eigen verantwoordelijkheid kunnen ze pas volledig aan als ze 
optimale hulp krijgen. Volgens de SP zou het uitgangspunt in de WMO daarom moeten zijn: 
‘optimale zorg zodat mensen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen functioneren’. 
 
De SP is van mening dat het beschikbare WMO budget in het geheel benut moet worden 
voor WMO gerelateerde zaken. Het mag niet zo zijn dat geld, dat eerst bestemd is voor de 
WMO, later gebruikt wordt voor andere zaken dan de WMO. De WMO gelden moeten altijd 



bestemd worden voor hetgeen in eerste instantie bedoeld is, namelijk: het versterken van de 
positie van kwetsbare burgers. Om deze reden is de SP voor het oormerken van de WMO 
gelden.  
 
Keuzevrijheid is belangrijk 
Voor burgers met een beperking is het hebben van keuzevrijheid erg belangrijk. De SP is 
van mening dat de huidige keuzevrijheid in de gemeente Velsen te beperkt is. Burgers met 
een beperking die hulp in de huishouding, woonvoorziening, rolstoelvoorziening of 
vervoersvoorziening nodig hebben, komen vaak alleen in aanmerking voor ‘de algemene 
voorziening’ zoals die door de gemeente geboden wordt. Deze keuzevrijheid kan echter 
worden vergroot als de gemeente ervoor kiest om de voorkeur voor de algemene 
voorziening los te laten. 
 
Collectief vervoer 
De SP maakt zich grote zorgen over het aanbod van het collectief vervoer in Velsen. Onder 
de gebruikers van het collectief vervoer is er een grote mate van ontevredenheid over de 
wachttijden (60%) en de omrijtijden (ook 60%). De problemen met de aanbieder van het 
collectief vervoer waren afgelopen jaren talrijk. Wachttijden van uren of het niet op komen 
dagen van de taxi waren heel normaal. In de WMOverordening van de gemeente Velsen is 
helaas vastgelegd dat het collectief vervoer de algemene voorziening is. Hierdoor is het niet 
mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen waarmee zelf vervoer geregeld 
kan worden. Burgers met een beperking blijven zo afhankelijk van een slecht werkende 
voorziening.  
 
Om tot zelfredzaamheid, zelfstandigheid te komen en maatschappelijke integratie van 
burgers met een beperking te bevorderen, is het belangrijk dat mensen met een beperking 
zelf kunnen kiezen van welke voorziening zij gebruik maken. 
 
Burgers mogen niet verkommeren of tussen wal en schip raken 
Met ingang van 2009 komen burgers met een lichte lichamelijke, verstandelijke of 
psychiatrische beperking niet meer in aanmerking voor begeleiding uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Door de bezuinigingen in de AWBZ verliezen veel 
gehandicapten, ouderen en kinderen begeleiding om te kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Burgers die eerst wel professionele ondersteuning kregen om zo goed en zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen, worden nu verplicht afhankelijk van familie, buren 
of vrijwilligers. 
 
De SP vindt dat mensen, die langdurig aangewezen zijn op zorg en hulp van anderen, hierop 
moeten kunnen rekenen. Wie geen recht meer heeft op begeleiding vanuit de AWBZ moet 
deze begeleiding krijgen vanuit de WMO.  
 
Ziekenhuizen in de regio 
Een ziekenhuis in de nabije omgeving is belangrijk voor mensen. Zeker als het gaat om 
mensen die niet meer goed ter been zijn. De SP vindt dan ook dat er door de gemeente 
Velsen een maximale inspanning moet leveren voor behoud van het Rode Kruisziekenhuis 
bij het Beverwijk Station. Dit kan door renovatie van het huidige ziekenhuis dan wel 
nieuwbouw op het Wijckerpoortterrein. De plannen van de directie van het Rode 
Kruisziekenhuis om te verhuizen naar Heemskerk/Uitgeest is een heel slecht plan voor de 
bewoners van Velsen. Nadat eerst het Zeewegziekenhuis dicht ging dreigt er nu opnieuw 
een ziekenhuis in de buurt van Velsen te verdwijnen. 
 
Het WMO loket 
De SP vindt het van groot belang dat het WMO loket op meerdere plekken in Velsen 
gehouden wordt. Het WMO loket in het gemeentehuis in IJmuiden is niet voor iedereen 
makkelijk bereikbaar. Burgers die het loket het hardst nodig hebben, kunnen vaak het 



moeilijkst bij het loket komen. Zeker de afstand van Velsen Noord naar IJmuiden is voor 
mensen die moeilijk ter been zijn haast onoverbrugbaar. Diegenen, die het helemaal niet 
meer lukt om naar het WMO loket te komen, moeten thuis bezocht worden.  
 
Thuiszorg 
De SP wil op het belang van een goede thuiszorg wijzen. Uitholling van de thuiszorg heeft 
negatieve effecten op het welzijn van de mensen. De SP is voor een situatie waarin mensen 
de gelegenheid wordt geboden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de WMO heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden van het soort hulp dat mensen met een beperking krijgen. Huishoudelijke 
hulp kan men aanvragen via de gemeente. Door de bezuinigingen op de AWBZ, is de meer 
gespecialiseerde zorg van de thuiszorg voor veel mensen niet meer beschikbaar. De 
rechtspositie van alfahulpen is slecht. Bij ziekte en vakantie ontvangen zij geen inkomen en 
bouwen zij geen pensioenrecht op. 
 
De verschuiving naar het inzetten van goedkope eenvoudige thuiszorg heeft ook ernstige 
gevolgen voor de cliënten. Mensen verliezen hun vertrouwde hulp en krijgen nogal eens 
onvoldoende deskundige zorg. Cliënten met verstandelijke beperkingen, 
dementieverschijnselen, psycho-sociale problemen en cliënten van zeer hoge leeftijd worden 
opgezadeld met een werkgeversrol en administratieve rompslomp omdat ze zelf de alfahulp 
moeten betalen. De gespecialiseerde thuiszorg heeft bovendien een signalering- en 
begeleidingstaak. Alfahulpen krijgen geen begeleiding, geen scholing en hebben geen 
terugvalmogelijkheid. 
 
Wachttijden voor huishoudelijke hulp zijn onacceptabel. Burgers die hulp nodig hebben 
krijgen niet altijd de huishoudelijke hulp waar ze recht op hebben binnen de vastgestelde tijd. 
Ook is het vaak moeilijk om bij verlof of ziekte van de thuiszorgmedewerker vervanging te 
krijgen. De oorzaak van de wachttijden voor het krijgen van huishoudelijke hulp ligt in het 
personeelstekort bij de thuiszorgorganisaties. Er wordt bezuinigd op het personeel van de 
thuiszorg om een goede concurrentiepositie te verwerven. Onder het personeel is er sprake 
van verhoging van de werkdruk en een verschraling van de arbeidsvoorwaarden.  
 
Deze problemen bij de thuiszorg kunnen voorkomen worden door bij de aanbestedingen een 
minimum tarief vast te stellen waarvoor de aanbieders zich in kunnen schrijven. Door dit 
minimum tarief kunnen zorgaanbieders niet te laag inschrijven op de aanbestedingen. 
Hierdoor kunnen betere arbeidsomstandigheden van alfahulpen gegarandeerd worden. Door 
genoeg geld ter beschikking te stellen aan de thuiszorgorganisaties is het ook mogelijk om 
een groter deel van de mensen met een beperking te voorzien van de meer gespecialiseerde 
thuiszorg. 
 
Alleen indicaties bij huisbezoek 
De SP is van mening dat de aanvraag van thuiszorg alleen via huisbezoek geïndiceerd mag 
worden. Het indiceren via de telefoon leidt niet altijd tot de juiste indicatie. Mensen houden 
zich in een telefonisch gesprek met een vreemde misschien groot, omdat ze het moeilijk 
vinden hun behoefte aan hulp uit te spreken tegenover iemand die ze niet kunnen zien. 
Bovendien kan degene die moet indiceren zelf geen goede inschatting maken van de 
situatie, bijvoorbeeld als het gaat om de leefomgeving, verwaarlozing of eenzaamheid. 
Tijdens de huisbezoeken voor de indicaties moet zoveel mogelijk geprobeerd worden om er 
ook een familielid, of andere mantelzorger, bij te laten zijn. 
 
Mantelzorg  
Mantelzorgers zijn mensen die zonder vergoeding zorgen voor een gehandicapte of zieke 
persoon - meestal een familielid of vriend. Mantelzorgers zijn geen professionele 
zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een band hebben met degene die zij verzorgen. 
Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om hun naaste te verzorgen en daarvoor 



verdienen zij alle waardering. Maar veel mantelzorgers worden ook met zware problemen 
geconfronteerd. Zij hebben bijvoorbeeld onvoldoende mogelijkheden om de zorg (tijdelijk) 
over te dragen en ze maken extra kosten. 
 
De SP vindt dat mantelzorgers alle ondersteuning verdienen die ze van de gemeente kunnen 
krijgen. Zo kan het worden tegengegaan dat mantelzorgers overbelast raken en daarbij moet 
de indicatiestelling voor hulp in de huishouding geheel onafhankelijk zijn van de door familie 
geboden bijstand. De rol van de mantelzorgers mag niet worden meegewogen bij de 
indicatiestelling. Ook is het van belang om de mantelzorgers respijt-zorg te bieden. Deze 
voorziening is ervoor om mantelzorgers verlichting te kunnen bieden als zij dit nodig hebben. 
Hierbij kan er gedacht worden aan oppas en logeerdiensten voor degene die de zorg nodig 
hebben of een financiële tegemoetkoming voor een betaalde vervanging van de 
mantelzorgers.  
 
Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het 
slachtoffer wordt gepleegd. Het slachtoffer van huiselijk geweld wordt nu vaak uit huis 
geplaatst. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Het is de omgekeerde wereld, want eigenlijk 
zou niet het slachtoffer, maar de dader het huis uit moeten. 
 
Gemeenten hebben een cruciale rol als regievoerder bij het tegengaan van huiselijk geweld. 
De burgemeester kan aan de pleger van huiselijk geweld, direct bij het constateren van de 
geweldsituatie of bij dreigend geweld, een huisverbod opleggen voor een periode van 10 
dagen tot maximaal 4 weken.  
 
De SP vindt het belangrijk dat er voldoende opvang- en huisvestigingsmogelijkheden zijn 
voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Ook buiten kantoortijden en in het weekend moet 
er voldoende opvangmogelijkheden zijn. Het huidige tekort aan plaatsen in de 
vrouwenopvang moet zo snel mogelijk worden teruggedrongen. 
 
Opvang van dak- en thuislozen 
De SP is er een groot voorstander van dat er met preventieve maatregelen voorkomen wordt 
dat mensen hun huis kwijt raken. Mocht het helaas toch zo ver komen dat mensen hun huis 
worden uitgezet, dan vindt de SP dat deze mensen in de gemeente Velsen zelf zo mogelijk 
moeten worden opgevangen. Hoewel de gemeente Velsen voor de dak- en 
thuislozenopvang voor een zeer groot deel is aangewezen op centrumgemeente Haarlem, 
vindt de SP dat er meer gedaan kan worden aan de opvang dak- en thuislozen. In Midden 
Kennemerland is er een algemeen gebrek aan maatschappelijke opvang. Er zijn geen 
sociale pensions in Velsen.  Via het noodteam kan men in aanmerking komen voor een 
zorgdakwoning, echter deze woningen zijn nagenoeg altijd bezet. De situatie in Velsen 
verdient, volgens de SP, nadrukkelijk meer aandacht binnen de regionale Kompas 
maatschappelijke opvang. 
 
Zo vindt de SP dat er een voorziening in de gemeente Velsen moet komen waar mensen 
opgevangen kunnen worden die, om redenen anders dan verslaving, dakloos zijn geworden. 
Met deze opvang kan worden voorkomen dat deze mensen in de opvang in een grote stad 
terecht komen in contact met verslavingsproblematiek. Ook vindt de SP het belangrijk dat er 
opvangvoorzieningen in onze gemeente komen waar gezinnen heen kunnen als ze dakloos 
worden. De situatie bij deze gezinnen vindt de SP onacceptabel. Er is geen opvang waar 
gezinnen in zijn geheel terecht kunnen. Vrouwen en mannen worden gescheiden 
opgevangen. Dit geldt ook voor kinderen tot 18 jaar; deze kinderen komen terecht op een 
aparte locatie. De door ons gewenste voorzieningen moeten gelden als tussenvoorziening. 
Tijdens deze kortlopende opvang moet er een maximale inspanning geleverd worden om het 
mogelijk te maken dat deze mensen weer een eigen woning betrekken.  
 



De SP vindt dat de gemeente zich meer in moet zetten voor de burgers van Velsen die 
terecht komen in de overvolle opvang in Haarlem. Er zijn veel te weinig bedden in Haarlem 
om alle mensen die opvang willen deze ook te kunnen bieden. De SP vindt het onacceptabel 
dat burgers van Velsen dan alsnog op straat belanden in Haarlem. Zeker omdat onze 
gemeente financieel moet bijdragen aan de gemeente Haarlem voor deze opvang. De SP 
vindt dat de gemeente Velsen moet aandringen op meer opvangplaatsen.  Een ander 
probleem is dat de opvang in Haarlem gebruikt wordt door mensen die de opvang als een 
goedkope jeugdherberg zien. De gemeente Haarlem moet er scherper op toe ziet zien dat de 
schaarse opvangplekken niet meer gebruikt worden door mensen waarvoor het eigenlijk niet 
bedoeld is. De SP vindt ook dat de gemeente Velsen zich in moet zetten voor de daklozen 
van Velsen die problemen hebben met het aanvragen van een uitkering in Haarlem. Het is 
alleen mogelijk om een uitkering aan te vragen en te verkrijgen in Haarlem als je ook een 
postadres hebt in Haarlem. Een postadres kan je echter alleen krijgen als je in de opvang 
slaapt en hier zijn nu juist veel te weinig bedden!  
De SP is van mening dat terugkeer van sociale pensions binnen onze gemeente 
mogelijk is. 
 
Gezondheidsonderzoek naar de effecten van Corus in Velsen 
Al langere tijd is er in de regio IJmond onrust over het verhoogde risico op longkanker in 
onze omgeving. Naar aanleiding van een televisie-uitzending van ZEMBLA, 'Het gif van 
Corus' waarin een verband wordt gelegd tussen de emissies van Corus en een verhoogd 
risico op kanker in de IJmond, heeft de minister van Volksgezondheid het RIVM opdracht 
gegeven om verder onderzoek te doen. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Wonen in de IJmond, 
ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus’.De mogelijke oorzaak naar dit verhoogde 
aantal gevallen van longkanker kan de RIVM in dit rapport niet geven. Volgens het RIVM zijn 
er teveel onzekerheden om stellige conclusies te trekken over de oorzaak van het verhoogd 
optreden van longkanker. 
 
De SP vindt dat er verder onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s in Velsen. De 
twijfelachtige uitkomst van een recent onderzoek gaat er te gemakkelijk vanuit, dat het 
verhoogde risico van longkanker ook zou kunnen worden veroorzaakt doordat er in de 
IJmond b.v. meer gerookt werd dan in de rest van Nederland. Er zijn echter geen 
betrouwbare gegevens te vinden over de vroegere rookgewoontes in de regio. 
 
 
Speerpunt: Armoedebeleid 
 
Het jaar 2010 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het Jaar van de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting. Eén van de doelstellingen van dit jaar is de erkenning van het 
fundamentele recht van mensen die zich in een situatie van armoede en sociale uitsluiting 
bevinden, op een waardig leven en volwaardige rol in de samenleving. De SP ondersteunt 
de doelstellingen van het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting. De SP is voor een krachtig lokaal beleid voor armoedebestrijding om zo de 
armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Velsen tegen te gaan. 
 
Gemeentelijk minimabeleid. 
De gemeente vervult een belangrijke rol in het bestrijden van de armoede. Zij heeft de 
verantwoordelijkheid voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) en mag in aanvulling hierop zelf 
initiatieven ontwikkelen op het gebied van inkomensondersteuning en participatie-
bevordering.  
De SP betrekt ook andere beleidsterreinen bij het armoedevraagstuk.  
Om sociale uitsluiting tegen te gaan en om de maatschappelijke participatie te vergroten, is 
er een integraal armoedebeleid nodig. Sociale uitsluiting is een moderne vorm van armoede. 
Niet mee mogen doen in de samenleving is voor mensen een probleem. Het besef 



uitgesloten te zijn komt tot uiting in het gevoel dat men geen stem, geen invloed en geen 
betekenis heeft. Armoede is immers meer dan alleen weinig te besteden hebben. Een 
integrale aanpak van armoede houdt in dat het armoedebeleid op beleidsmatig en op 
uitvoerend niveau wordt afgestemd op de andere taken van de gemeente. Juist als er met 
een brede blik naar armoede gekeken wordt, kan armoede beter worden bestreden. 
 
Maatschappelijke participatie. 
Voor iemand die geen geld heeft, is het lastig meedoen in de maatschappij. Armoede raakt 
veel aspecten van het dagelijkse leven. Zo hebben bijvoorbeeld kinderen van arme ouders 
beduidend minder kansen tot welslagen op school (Stimulansz, 2008) en zijn arme mensen 
vaker ziek en is de levensverwachting aanzienlijk korter (Stichting CLIP, Manifest 2006). 
Omdat er geen geld is, komen arme mensen vaak in een sociaal isolement. De SP vindt het 
erg belangrijk dat deze mensen juist kunnen blijven meedraaien in de samenleving. 
 
De armoedeval. 
Burgers die net boven het bestaansminimum zitten hebben vaak met de armoedeval te 
maken. Burgers die om welke reden dan ook ietsje meer inkomsten hebben dan het absolute 
minimum, verliezen de huurtoeslag en lopen snel de kwijtschelding van gemeentebelasting 
en andere gemeentelijke subsidies mis. Zo kan iemand vanuit een uitkering er in inkomen op 
achteruitgaan als hij of zij een betaalde baan krijgt. Om te voorkomen dat er een sterke 
armoedeval optreedt, wil de SP dat de gemeente ervoor kiest om het recht op een bijdrage 
geleidelijk af te bouwen. Dus niet abrupt bij een bepaalde inkomensgrens. 
 
Collectieve zorgverzekering.  
Voor steeds meer zaken is een aanvullende verzekering of een eigen bijdrage vereist. 
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak zulke hoge zorgkosten dat zij in 
januari al hun volledige eigen bijdrage moeten opbrengen. Voor andere burgers  
vormt deze eigen bijdrage een drempel om naar een dokter te gaan. € 165.- is heel veel geld 
voor iemand die op bijstandsniveau moet leven. De SP vindt het onacceptabel dat de kosten 
van een eigen bijdrage er toe kan leiden dat burgers met minder inkomen niet naar de dokter 
gaan. Daarom vindt de SP dat, naast de collectieve basisverzekering en de collectieve 
aanvullende verzekering, de gemeente ook een collectieve basisverzekering moet 
aanbieden waarbij de burgers geen eigen eigen bijdrage hoeven te betalen. De nominale 
premie van deze verzekering zal hoger zijn dan die van een verzekering mèt een eigen 
bijdrage. Deze verhoging wordt echter geheel gecompenseerd door de zorgtoeslag die 
burgers met een laag inkomen ontvangen. 
 
Sociaal rechtvaardige toepassing van de Wet Werk en Bijstand. 
Wie om wat voor reden dan ook niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien heeft recht op een 
normaal inkomen. Een zeer belangrijke rol daarin speelt de sociale dienst. Mensen die zijn 
aangewezen op de sociale dienst dienen met respect te worden behandeld. Daarbij moet 
controle-bureaucratie zoveel mogelijk worden vermeden en is snelheid van dienstverlening 
geboden. Want als mensen bij de sociale dienst belanden, staat het water financieel vaak al 
aan de lippen. De looptijd van uitkeringsaanvragen mag niet meer dan 4 weken duren en in 
noodgevallen (broodnood) dient er direct een bevoorschotting plaats te vinden. 
Strafkortingen op bijstandsuitkeringen moeten zo min mogelijk toegepast worden. Alleen in 
duidelijke gevallen van opzettelijke fraude en bij recidivisten moet men een strafkorting 
toepassen. Men dient hier voorzichtig mee om te gaan, aangezien bijstand al een 
bestaansminimum is. 
 
Arbeidsbemiddeling. 
‘Werk boven inkomen’, is het credo van de Wet Werk en Bijstand. Ook de SP vindt dat wie 
kán werken, naar vermogen moet werken. Aan mensen die wel kunnen werken moet de 
gemeente effectieve mogelijkheden bieden om weer aan de arbeidsmarkt deel te kunnen 
nemen. Bij- of omscholing is één van de mogelijkheden. 



 
Langdurigheidstoeslag. 
Voor de burgers die voor langere tijd afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, is er gelukkig 
de langdurigheidstoeslag. Wie langer dan drie jaar niet meer inkomen heeft dan op het 
bijstandniveau, kán eenmaal per jaar een extra bijdrage van de gemeente ontvangen. Deze 
extra bijdrage is vaak hard nodig. Niet alleen voor burgers met een uitkering, maar ook voor 
burgers die wel ‘inkomen uit loon’ hebben maar die zo weinig verdienen dat ze onder het 
bijstandniveau zitten. Door de toetsnorm te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm, kan 
een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van de armoedeval. Burgers 
die door het aflossen van schulden (door bijvoorbeeld schuldhulpverlening) lager uitkomen 
dan 120% van de bijstandsnorm, horen ook onder deze regeling. Mensen met schulden zijn 
juist degenen die moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. 
 
Is de Voedselbank overbodig? 
De voedselbank voor arme mensen toont aan dat veel burgers door de huidige voorlichting 
over de bijstandsmaatregelen niet bereikt worden. Op meer plaatsen moet informatie over 
bijzondere bijstand zijn. Aanvragen voor zorgtoeslag en de  langdurigheidtoeslag moeten na 
aanvraag snel worden gehonoreerd. Het aanvraagformulier moet duidelijk zijn, zodat 
iedereen kan snappen hoe het moet worden ingevuld. De SP wil dat de gemeente Velsen 
door aanvullende maatregelen aan mensen in nood zorgt dat deze mensen geld krijgen voor 
levensmiddelen. De SP is geen voorstander van voedselbanken. Niet omdat de 
voedselbanken geen goed werk doen maar de SP vindt dat de voedselbank niet nodig zou 
moeten zijn in een rijk land als Nederland. Het armoedebeleid in onze gemeente moet er op 
gericht zijn om de voedselbank overbodig te maken. Helaas is de voedselbank nu nog hard 
in Velsen nodig. Zolang de voedselbank nodig is, moet deze voor structurele hulp van de 
gemeente Velsen in aanmerking komen. Het is belangrijk dat de gemeente met de lokale 
voedselbank samenwerkt. Zowel de gemeente als de voedselbank kunnen een informatie,- 
en doorverwijsfunctie hebben.  
 
Snelle schuldhulpverlening. 
Steeds meer mensen raken mede door loonbeleid en kostenstijging, financieel in de 
problemen. Er is een sterke toename van huishoudens, die afgesloten worden van eerste 
levensbehoeften als gas en elektra. Huisuitzettingen door huurschuld is een probleem waar 
we steeds meer mee geconfronteerd worden. Veel mensen kennen de weg naar de 
schuldhulpverlening niet of achten de drempel te hoog. De SP Velsen wil een actievere inzet 
op preventief beleid. Dit kan met een integraal crisisteam, waarmee deze mensen worden 
gelokaliseerd en geholpen, vóór ze zijn afgesneden van de eerste levensbehoeften – of 
erger nog -dakloos worden. Nog onvoldoende wordt ingezien, dat huisuitzetting (± €4.000) 
zowel als herhuisvesting van uitgezette personen ( ± €11.000) de gemeenschap voor hoge 
kosten plaatsen. Deze gelden (of een deel daarvan) zouden voor preventie aangewend 
kunnen worden. 
 
Kleine zelfstandigen. 
Een groot deel van de werkende armen in Nederland zijn zelfstandigen (Armoedemonitor 
2008, SCB). Vooral de kleine zelfstandige voelt de economische crisis direct in zijn 
portemonnee. Aan de regeling “Bijstandsverlening voor Zelfstandigen” moet meer 
bekendheid worden gegeven. Zelfstandigen met een laag inkomen (tot 120% van de 
bijstandsnorm) moeten ook voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in 
aanmerking kunnen komen. Het gaat hierbij om de kwijtschelding van de lokale belastingen 
die de zelfstandige als privé persoon moet betalen. 
 
Culturele activiteiten. 
De SP is van mening dat iedereen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) 
een jaarlijkse toeslag van de gemeente moet krijgen om hiermee voor een klein stukje deel 
te kunnen nemen aan culturele activiteiten. Iedereen die een laag inkomen heeft moet deze 



toeslag al na 1 jaar met succes aan kunnen vragen. De SP vindt dat deze burgers van meet 
af aan recht moeten hebben op deze toeslag en niet pas, zoals momenteel het geval is, na 
pas drie jaar. Dit geld hoeft niet besteed te worden in de stadschouwburg, het geld kan ook 
gebruikt worden om bijvoorbeeld: lid te worden van een bibliotheek, het volgen van zwemles, 
een treinreis, een leesportefeuille, een pretpark, een speeltuinabonnement enzovoorts.  
Er zijn kwetsbare burgers, die het niet redden zonder extra aandacht. 
De meeste burgers slagen er zelf in om werk te vinden en levensproblemen op te lossen. Er 
zijn echter ook kwetsbare burgers, die het niet redden zonder extra aandacht. Door onze 
ervaring met de lokale SP-hulplijn weten we dat er burgers zijn die hulp niet zelf kunnen 
vinden. Ze vallen af omdat ze de aansluiting verloren hebben of voor gesloten deuren zijn 
komen te staan.  
 
In een desolate toestand weer op de been komen is voor hen niet eenvoudig. De SP is voor 
het opzetten van steunpunten in de diverse gemeentedelen voor kansarme buurtbewoners, 
zoals thans bijvoorbeeld in IJmuiden het geval is met het steunpunt de Drempel. Deze 
steunpunten kunnen problemen signaleren en dienen samen te werken met de bestaande 
lokale hulp- en dienstverlening. 
 
Huisuitzetting zonder zicht op onderdak moet voorkomen worden. 
De gemeente Velsen moet de zorgplicht hebben om iedereen in de regio onder dak te 
helpen. De gemeente Velsen moet samenwerken met andere gemeentes om tot een sluitend 
vangnet te komen van opvangmogelijkheden. Om te voorkomen dat gezinnen met kinderen 
op straat belanden, werkt de gemeente Velsen met schuldhulpverlening, woningcorporaties 
en maatschappelijk werk samen om veel eerder te zoeken naar oplossingen als mensen in 
(financiële) problemen komen. Huisuitzetting zonder zicht op ander onderdak moet volgens 
de SP Velsen voorkomen worden.  
 
Tweede kans beleid. 
De SP is voor een tweede kans beleid in de gemeente Velsen op het gebied van huisvesting 
bij de woningcorporaties. Het tweede kans beleid houdt in dat burgers die gedwongen hun 
huis worden uitgezet bij een huurachterstand, een nieuwe woning kunnen huren zonder dat 
hiervoor eerst de oude huurschuld in zijn geheel moet zijn afgelost. Een voorwaarde hierbij is 
wel dat er een aflossingsregeling met deze burgers getroffen is en dat deze burgers al 
minimaal zes maanden de overeengekomen maandelijkse aflossingstermijn hebben betaald. 
 


