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VOORWOORD VERKIEZINGSMANIFEST 2014 
 

•LGV• staat voor LEVENDIG en GEZOND VELSEN 
 
Onze politieke partij houdt zich uitsluitend bezig met de belangen van de burgers en 
ondernemers in onze gemeente Velsen. Dat wil niet zeggen dat we blind zijn voor de 
ontwikkelingen die zich voordoen in de omringende gemeenten en de landelijke politiek. Wij 
zijn er van overtuigd dat binnen een aantal jaren een grote en krachtige gemeente IJmond 
tot stand zal komen. 
Uitgangspunt van •LGV• is dat deze herindeling voordelen oplevert voor iedereen. 
 
Met gemengde gevoelens hebben we ingestemd met de vooruitzichten in de Visie op Velsen 
2025. 
Enerzijds lezen wij over maatschappelijke en economische ontwikkelingen die noodzakelijk 
en haalbaar zijn, maar anderzijds worden er sprookjes gepresenteerd. De rillingen lopen over 
onze rug als we lezen dat Velsen en in het bijzonder IJmuiden overspoeld wordt door 
gedroomde kennisinstituten en een legioen expats.1) En laten we eerlijk zijn: met name 
Zeewijk, het Parkplan en Oud-IJmuiden hebben een geslaagde metamorfose ondergaan maar 
voor het overige is het in Velsen een trieste boel. Het zand in de Lange Nieuwstraat nodigt uit 
om nog meer kuilen te graven.  
 
Een lichtpunt is het voornemen om te komen tot tweezijdig winkelen op de Lange 
Nieuwstraat. Hiervoor heeft •LGV• het voortouw genomen. Al 15 jaar wordt er gepraat, 
maar niets gerealiseerd 
We worden doodgeslagen met kreten over de parels van IJmuiden, maar •LGV• heeft de 
parels nog niet kunnen vinden. De parels zitten waarschijnlijk in het hoofd van het college en 
daar blijven ze.  
 
Met de borst vooruit wordt op IJmuiden het etiket 'badplaats' geplakt. 
Als we eens goed kijken naar de uitstraling van deze badplaats zakt de moed in de schoenen. 
Boulevard en strand geven een armetierige aanblik. 
 
•LGV• zal opnieuw pogingen in het werk stellen om de Heerenduinweg naar het strand te 
verlengen. Dat kan gerealiseerd worden met de ontwikkeling van het 'Zeedorp IJmuiden' in 
de binnenduinrand. Alles in overleg met de Natuurbescherming. Dan pas kunnen we spreken 
van de aantrekkelijke badplaats IJmuiden.  
 
Het huidige college gebruikt de noodzakelijke bezuinigingen om de cultuursector de nek om 
te draaien. Wij zullen ons inspannen om na de verkiezingen het onheil af te wenden. 

                                                 
1
 expat: iemand die gedurende langere tijd in het buitenland verkeert, m.n. werknemer die door een 

internationaal opererende organisatie in het buitenland is gestationeerd. 



 

•LGV• wil, naast algemeen beleid, geheel Velsen aangaande, per wijk bekijken wat er speelt. 
Inwoners van Velsen willen en moeten immers betrokken worden bij beslissingen over de 
eigen wijk. Wij zullen alles op alles moeten zetten om de werkloosheid te verminderen en 
alle mogelijkheden, binnen alle sectoren die werkgelegenheid kunnen verschaffen, benutten. 
De economie moet ons uit het slop halen waarbij de natuurwaarden niet mogen worden 
aangetast. Maar we moeten wel bedenken dat de zandhagedis en rugstreeppad geen 
loonzakjes vullen.  
 
Ook zal •LGV• zich sterk maken om maatschappelijke instellingen op de been te houden. Wij 
zullen vooral aandacht schenken aan kwetsbare en oudere medeburgers. 
 
Helaas ontkomen we niet aan bezuinigingen. Maar •LGV•  vindt dat je -als gemeente- hierin 
een voorbeeldfunctie hebt. Dit houdt in dat deze op een normale manier met geld (publieke 
middelen) van de burger omgaat. Het is dan ook geen goede zaak dat de gemeente Velsen op 
dit moment een schuld heeft van € 130 miljoen, terwijl de begroting een omvang kent van € 
150 miljoen.  
Hier valt uit op te maken, dat de afgelopen tijd schijnbaar niet goed gerekend is en jaarlijks 
betaalt de gemeente (de burger) hiervoor € 6 miljoen aan rente en € 14 miljoen aan 
aflossingen. Bekeken vanuit het totaal aan inkomsten is dit eigenlijk een teken van onkunde 
op het gebied van juist omgaan met geld. 
 
 Sterker nog, het zijn de Velsenaren die hiervoor elke keer de rekening gepresenteerd krijgen. 
Het is gezond beleid en een goede visie op financiën dat de schuld wordt teruggedrongen. 
Daardoor kan het geld op termijn weer teruggegeven worden aan de burger in de vorm van 
verlagingen op de OZB- in plaats van nodeloze verhogingen.  
 
•LGV• zal zich inzetten om de constante verhogingen van de OZB belastingen een halt toe te 
roepen.  
 
•LGV• zal eraan werken om een nieuw Treasurystatuut 2) te realiseren, waarin geregeld 
wordt hoe de grote schuld te verminderen. Tevens zijn wij van mening dat de hark moet 
worden gehaald door de bestuurlijke uitgaven. Wij moeten aan de bestuurders- en 
managersplaag een einde maken. Het is logisch denken en gezond verstand dat hierbij 
vereist is: 'wat er binnen komt staat gelijk aan wat er uit kan gaan (niet meer of minder)'.  
 
In het voorwoord hebben wij een aantal zaken tegen het licht gehouden. In de navolgende 
programma's gaan we meer uitgebreid in op de politieke ontwikkelingen in de Gemeente 
Velsen. In dit verkiezingsmanifest kan echter niet aan alle zaken aandacht gegeven worden. 
Wij beperken ons doelbewust tot de hoofdpunten. 

 

 

                                                 
2
 Het treasurystatuut is een regeling voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het 

toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. 



 

MANIFEST PROGRAMMA 1 - ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME 

 

conomische ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het welzijn en de welstand van onze 
burgers. Naast staal en vis is andere bedrijvigheid onontbeerlijk. 
De gemeente zoekt deze terecht in toerisme en recreatie, maar de opbrengsten voor 

de gemeente en dus ook voor de burgers zijn niet bekend. 
 
•LGV• is blij met de talrijke evenementen, maar de rekening moet niet op ons bordje liggen.  
Uit toerisme en recreatie valt voor Velsen veel meer voordeel te halen! 
 
•LGV• zal zich inzetten om IJmuiden aan Zee nationaal en internationaal als badplaats beter 
op de kaart te zetten. 
 
•LGV• heeft vanaf het begin betoogd dat het koopgootplan gedoemd was te mislukken. Vol 
afschuw zien we momenteel de toenemende leegstand in IJmuiden Centrum. 
Om er nog iets van te maken is ons plan aangenomen om op de Lange Nieuw in bescheiden 
omvang tweezijdig winkelen te realiseren.  
 
•LGV• richt haar pijlen als speerpunt op de Lange Nieuwstraat, maar verliest andere 
winkelgebieden niet uit het oog. 
 
•LGV•  heeft gepleit om de winkels in de verschillende deelgebieden te behouden en ook de 
ruimte te geven aantrekkelijk te blijven. Voor alles wil •LGV• dat de uiterste pogingen 
worden gedaan om ook in deze sector- werkloosheid terug te dringen. 
 
 •LGV• zet zich in voor aantrekkelijke weekmarkten in Velsen. 
  
•LGV• wil een soepeler vestigingsbeleid voor midden- en kleinbedrijf. 
Het Regionaal Economisch Bureau moet hierbij gaan helpen en zoveel mogelijk partijen rond 
de tafel zien te krijgen.. 
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MANIFEST PROGRAMMA 2 – WERK EN INKOMEN 
 

et college meldt heel stoer dat mensen met een uitkering niet op de bank kunnen 
blijven zitten. Wij gaan er vanuit dat onze burgers er alles aan doen om aan werk te 
komen. 

Gericht arbeidsmarktbeleid op het gebied van onderwijs en economische ontwikkeling moet 
voor hen een steun in de rug zijn. Voor het resultaat zijn we afhankelijk van de 
bereidwilligheid en mogelijkheden van de ondernemers. 
 
•LGV• is van mening dat maatschappelijke en sociale waarden op verantwoorde wijze 
moeten leiden naar dienstbetrekkingen. Naast de pogingen om de uitkeringsverstrekking te 
beperken moet alles in het werk gesteld worden om re-integratie tot een succes te maken. 
Helaas hebben we te maken met krimp in de maakindustrie. Vooral voor minder geschoolde 
werklozen wordt het aanbod schaars. •LGV• zal zich inzetten om bedrijven naar Velsen te 
halen, die meer technisch geschoold personeel aan werk kunnen helpen.  
 
Een tekort aan technisch personeel wordt overigens al jaren voorspeld! De leus "kennisrijk 
werken" klinkt leuk maar is gericht op een beperkte groep. Er moet snel gekoerst worden om 
meer bedrijvigheid binnen onze grenzen te halen. Alle seinen staan op rood. Er moet meer 
werkgelegenheid gecreëerd worden met name door een soepeler vestigingsbeleid. Het is 
niet te verwachten dat wordt bijgesprongen door het Rijk voor het inkomensdeel van de wet 
Werk en Bijstand. Druk op Bijstandsgerechtigden, om geheel of deels betaald werk te 
verrichten, lijkt •LGV• vanzelfsprekend. 
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MANIFEST PROGRAMMA 3 – MAATSCHAPPELIJKE ZORG 
 

teeds meer zal in de toekomst sprake zijn van participatie en zelfredzaamheid. 
Er komen nog meer maatregelen waarbij bezuinigingen een rol spelen. 
•LGV• is blij dat alle maatregelen IJmondiaal worden uitgevoerd. 

 
En er komt nog meer op ons af. Ondermeer is er meer aandacht nodig voor lokaal 
gezondheidsbeleid en voor de senioren. •LGV• maakt zich zorgen over het woud van 
instellingen en organisaties. 
 
•LGV• vindt dat geen enkele bewoner van Velsen gebukt mag gaan onder armoede, daar 
moet middels de schuldhulpverlening en bijzondere bijstand actief tegen worden 
opgetreden. 
 
De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om kinderopvang te blijven realiseren. 
Hierbij kunnen kinderdagverblijven en de Brede School optimaal benut worden. Betaalbare 
kinderopvang is een voorwaarde voor gezinnen om zich maatschappelijk te ontplooien en in 
belangrijke mate te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.  
 
•LGV• zal zich inzetten om speelterreinen zo in te richten, dat kinderen uitgenodigd worden 
naar buiten te gaan om te spelen. 
 
Zolang het nodig is moet armoedebestrijding gestimuleerd worden. 
 
•LGV• pleit voor seniorenbeleid. Hierbij moet gedacht worden aan: toegankelijkheid; 
bereikbaarheid; openbaar vervoer; sport en educaties om eenzaamheid van ouderen tegen 
te gaan. Doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, is het belangrijk dat buurtzorg 
niet verdwijnt. Ouderen moeten gestimuleerd worden om het belang van voldoende 
bewegen in te zien ter stimulering van de gezondheid. De gemeente zal dit als kerntaak op 
zich moeten nemen door maatregelen te nemen om mensen zolang mogelijk te laten 
deelnemen aan de samenleving.  
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MANIFEST PROGRAMMA 4 – JEUGD EN EDUCATIE 
 

alent ontwikkeling is de basis voor persoonlijke ambities. Onderwijs moet er voor 
zorgen dat iedereen in staat is een eigen inkomen te verwerven. Kinderen en jeugdigen 
dienen alle mogelijkheden te krijgen om te leren en zich te bekwamen. 

 
Onderwijsinstellingen hebben een cruciale rol in samenwerking met het bedrijfsleven. 
Sport, welzijn en cultuur zijn vitale elementen voor een evenwichtige groei naar 
volwassenheid . 
Brede scholen kunnen op alle gebieden een stimulerende rol spelen. 
 
Onderwijsachterstand moet gesignaleerd worden en hoe dan ook worden voorkomen. 
 
Voor alle leeftijden moet de Nederlandse taal prioriteit krijgen. Onderwijs in andere talen 
moet worden overgelaten aan de vrije markt.  
 
Voorschoolse educatie in de kinderdagverblijven is een onmisbare aanjager. De gemeente is 
verantwoordelijk voor een goed niveau van onderwijshuisvesting. Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin vormt de voorziening voor de ontwikkeling van de Velsense jeugd. Het CJG fungeert 
als portaal voor integraal preventief aanbod voor kinderen, jeugdigen en opvoeders. 
 
•LGV• is wel bevreesd dat het CJG uitsluitend gaat fungeren als verwijsbureau. Opnieuw 
vragen we aandacht voor de afstemming met de vele soortgelijke organisatie en instellingen. 
 
Zorgelijk is het fenomeen van het voortijdige schoolverlaten. Hier heeft de gemeente een 
duidelijke taak. Innovatie in educatie (computers/tablets) moet nog meer  
aandacht krijgen. 
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MANIFEST PROGRAMMA 5 – CULTUUR EN CULTURELE VOORZIENINGEN 
 

et college van Burgemeester en Wethouders verwacht dat de cultuursector zelf op 
zoek gaat naar andere financieringsvormen. Dat klinkt leuk maar is gezien de 
voortdurende crisis- niet erg realistisch. Landelijke en provinciale subsidies vallen 

weg. •LGV• wil de kaalslag zoveel mogelijk tegengaan.  
 
Het gemeentebestuur moet maar eens goed kijken naar mogelijke bezuinigen in de eigen 
keuken. 
De uitgaven van het bestuur zijn in het kalenderjaar 2012 met 1 miljoen gestegen! 
Wij verbazen ons zeer dat in dit programma wordt gemeld dat er aan de kust een innovatief - 
en informatief kustcentrum wordt opgetuigd. Ook elders wordt dit gemeld, maar •LGV• 
zoekt de culturele aspecten in dat beoogde centrum.  
 
Voor •LGV• is het met het Witte Theater door de subsidiestop nog niet gedaan. Particulieren 
en/of ondernemers moeten de kar gaan trekken. •LGV• heeft haar twijfels of het gaat lukken 
maar laat het theater niet zitten. Deze stellingname is overigens ook van toepassing voor het 
Kunstencentrum. 
 
Het college beweert dat zoveel mogelijk steun wordt verleend aan cultuureducatie; 
instellingen voor podiumkunsten; de in de Velser Gemeenschap samenwerkende 
verenigingen en culturele festivals. Binnen het toeristische beleid krijgen kunst, cultuur en 
musea nadrukkelijk aandacht. 
Naar de mening van •LGV• zijn dat op niets gefundeerde kreten. Zoveel mogelijk kan 
namelijk ook zeer weinig zijn. 
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MANIFEST PROGRAMMA 6 – SPORT 

 

oge sportdeelname draagt bij aan de gezondheid van de inwoners van Velsen. 
Het sportaanbod wordt door de Velsenaren als heel goed gewaardeerd. 
•LGV• zal zich inzetten om dit hoge peil te behouden en mogelijk nog te verbeteren. 

 
Zorgen zijn er over de bewegingsarmoede en obesitas bij groepen ouderen. Landelijk wordt 
de alarmbel geluid maar •LGV• denkt dat de gemeente meer tegen deze bewegingsarmoede 
kan en moet gaan doen. 
 
Het accommodatiebeleid is de belangrijke pijler van het sportbeleid. •LGV• blijft zich 
inzetten opdat in de toekomst de voorzieningen voor binnensport, buitensport en zwemmen 
behouden zullen blijven en waar nodig verbeterd.  
 
Het stopzetten van het schoolzwemvervoer betreuren wij. Meer kinderen uit de 
basisschoolperiode zullen geen zwemdiploma behalen. •LGV• zal zich inzetten om het 
schoolzwemmen in stand te kunnen houden.  
 
Tot volle tevredenheid krijgt mede dankzij •LGV• sportpark Rooswijk een prima 
opknapbeurt.  
 
Naar aanleiding van de bezuinigingen wil men de tarieven gaan verhogen. De 
sportvoorzieningen zouden meer kostendekkend moeten worden. •LGV• zal er voor waken, 
dat dit niet de oorzaak wordt van teloorgang van sportverenigingen! 
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MANIFEST PROGRAMMA 7 – OPENBARE RUIMTE 
 

penbare ruimte moet goed toegankelijk, schoon, veilig en sociaal zijn. 
Iedereen heeft te maken met de openbare ruimte en iedereen moet zorg hebben 
voor de openbare ruimte.  

 
Budgetten voor beheer en inrichting staan onder druk. •LGV• onderkent dat niet aan alle 
wensen van de inwoners tegemoet gekomen kan worden. 
 
Wegen, groen, water en openbare verlichting eisen hoge inzet van de gemeentelijke 
organisatie. 
Budgetten voor de onderhoudsprogramma's staan onder druk. 
 
De inwoners zijn over het algemeen tevreden over de geleverde prestaties van de ruimtelijke 
plannen. •LGV•  heeft vooral aandacht voor onderhoud en uitbreiding van de 
groenvoorzieningen. Vooral de plantsoenen vragen om aandacht.  
 
De toegangen naar onze gemeente moeten meer Fleur en Kleur uitstralen.  
 
De financiële problemen zijn vaak reden om het wegenonderhoud een tandje minder uit te 
voeren. Dat vinden wij niet leuk, maar het is niet anders. 
 
In de winterperioden dient meer attent gereageerd te worden op de gladheidbestrijding. 
 
•LGV• is en blijft voor vrij parkeren.  
 
Het dimmen van de openbare verlichting mag niet leiden tot gevaar voor de weggebruikers.  
 
De opbrengst van de hondenpenningen moet besteed worden voor de hondenoverlast.  
 
Het geharrewar over de secundaire en primaire routes dreigt een farce te worden. •LGV• is 
voorstander van een grote verkeersrotonde op de kruising Zeeweg, Waterloolaan en Minister 
van Houtenlaan. Daar waar mogelijk moeten rotondes worden aangelegd.  
 
•LGV•  had en heeft nog steeds voorkeur om het niet bestemmingsverkeer naar en van 
Driehuis om te leiden over de niet gebruikte spoorbaan.  
 
De HOV-route bij het politiebureau en dwars door de scholenconcentratie is niet onze keuze. 
Ook hebben wij bezwaar tegen het voornemen om een grote stroom motorvoertuigen te 
laten rijden over de IJmuiderstraatweg. Op onze voorstellen is niet gereageerd. De tijd zal het 
leren.  
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De Kromhoutstraat heeft heel veel gekost maar zal naar verwachting helaas niet leiden tot 
meer HOV-reizigers naar het strand.  
 
De draagvleugelboot wordt uit de vaart gehaald, maar •LGV• zet zich in voor goed openbaar 
vervoer over water. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIFEST PROGRAMMA 8 – MILIEU 

 

eel milieutaken zijn gedelegeerd aan de Milieudienst. Deze dienst hanteert  
een eigen programma. Zij hebben het initiatief genomen voor de campagne du Soleil 
voor het intergemeentelijk plaatsen van zonnepanelen.  

 
Het is de bedoeling om ook gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen.  
•LGV• steunt dit streven, maar zal er op toezien, dat daar ook invulling aan gegeven wordt. 
 
•LGV•  is voorstander om ook bij woningbouw en andere bebouwing de panelen te 
promoten. 
 
Vanuit het rijk zijn bijdragen gekomen voor bodem- en geluidprogramma's. 
Velsen is ambitieus met de slogan 'stad van de zon zee en wind.' Wij staan er achter en 
verwachten resultaten.  
 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk hemelwater door de bodem wordt opgenomen. 
Het gaat ons te ver om kleine garages, schuurtjes , kippenren en konijnenhokken voor 
hemelwater te belasten.  
 
De rioolbelasting voor eigenaren is reeds verlaagd door toedoen van •LGV•. 
 
Duurzaamheid is een modewoord maar natuurlijk hebben wij zorg over fijnstof en 
geluidsoverlast. Een goed milieu is van levensbelang.  
 
Een betere inzameling en afvalscheiding juichen wij toe evenals het vergroten van de 
bewustwording van de noodzaak hiertoe bij de Velsenaren en de 'opvoeding' tot het 
uitvoeren.  
 
De bestrijding van zwerfafval is een speerpunt. Deponeren van vuil in de openbare ruimte 
zou naar onze mening beboet moeten worden en gehandhaafd. 
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MANIFEST PROGRAMMA 9 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN 
 

et huidige college hanteert het standpunt dat onze woningmarkt open dient te zijn 
voor de hele regio. De metropoolregio gaat uit van de nieuwbouw van 300.000 
woningen. Voor Velsen worden 2700 woningen berekend. Velsen en vooral IJmuiden 

zitten niet te wachten op de totale verstening. Voorwaarde is in ieder geval dat er ruimtelijke 
voorwaarden moeten worden ingevuld.  
 
•LGV• denkt dan aan woningbouw in het verlengde van de Heerenduinweg naar de kust en 
het ontwikkelen van een Zeedorp IJmuiden. Rekening houdende met de natuurwaarden kan 
dan ook de weg doorgetrokken worden naar het strand.Dan pas kan IJmuiden als badplaats 
gepromoot worden. In de nieuwe structuurvisie zullen wij onze zienswijze verdedigen. 
Tevens willen wij de kernenstructuur niet aantasten. 
 
Het Noordzeekanaal is de logische verbinding met de gemeenten boven het kanaal. 
 
De economische kracht van de IJmond is de garantie voor welvaart en maatschappelijke 
ondersteuning voor alle burgers.•LGV•  is voorstander van een krachtige gemeente IJmond. 
Bestuurlijk is het achterhaald dat in ons kleine gebied 4 burgemeesters optreden en een 
groot aantal wethouders. 
 
Wij hebben ons geweerd tegen de idiote koopgoot en •LGV• heeft hier haar gelijk gehaald.  
Overal in den lande gaan de winkelbestanden achteruit. De crisis vormt een bedreiging en 
veroorzaakt leegstand in het bestaande winkelvolume.Het aangenomen voorstel van •LGV• 
voor beperkt tweezijdig winkelen vormt hierop een gunstige uitzondering. Door dit plan 
komen er nauwelijks winkels bij en het is feitelijk uitsluitend een opwaardering van het 
aanzicht van de Lange Nieuwstraat. 
 
Het woonbeleid moet gericht zijn op wijken en kernen met het uitgangspunt dat er een 
omslag moet komen van kwantiteit naar kwaliteit. Wij zijn voorstander van het voornemen 
om woningen van de kernvoorraad om te zetten naar koop en hogere huur, mogelijk door 
middel van sloop/nieuwbouw, bijvoorbeeld aan de Noostraat, zodat de entree van IJmuiden 
verbeterd wordt. 
 
Nagenoeg alle nieuwe woningen zijn eentonig bruin. Wij willen wat meer kleur. 
Aansprekende voorbeelden zijn de Broekpolder en Stedebroeck.  
 
•LGV• is voorstander van startersleningen en bevorderen van duurzaam ondernemen. 
•LGV• zal zich inzetten om een zinvolle invulling te geven aan de kaalslag in IJmuiden.  
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MANIFEST PROGRAMMA 10 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 

en veilige leefomgeving acht •LGV• absoluut noodzakelijk.  
•LGV• zal zich sterk maken om de inbraakgolf in de gemeente Velsen te bestrijden.  
Tevens wil •LGV• dat onze burgers en zeker onze kinderen zich veilig over straat 

kunnen begeven.  
 
•LGV• is van mening, dat burgers medeverantwoordelijk zijn voor de openbare orde en 
veiligheid. Burgerparticipatie op het gebied van veiligheid en de sociale bewustwording van 
je eigen woonomgeving moet kunnen leiden tot de mogelijkheid mede buurtbewoners aan 
te kunnen spreken op hun ongewenst gedrag. 
 
•LGV• blijft zich inzetten om verbeterpunten aan te brengen, zodat wijkplatforms actiever 
kunnen zijn. Een goede samenwerking met bewonersorganisaties is smeerolie voor de 
gemeenschap. 
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MANIFEST PROGRAMMA 11 – BESTUUR, BEVOLKING EN BURGERPARTICIPATIE 
 

erntaak van de gemeenteraad is politieke sturing en kaderstelling. 
Met het dualisme 3) zijn de rollen van de gemeenteraad en college gewijzigd. 
Wethouders staan los van de gemeenteraad. In Velsen wordt dit systeem uitsluitend in 

theorie gevolgd en niet in de praktijk. •LGV• wil de dualistische werkwijze beter gaan 
hanteren. 
 
 •LGV• is blij met het kansenonderzoek voor meer intense samenwerking in de 
IJmondgemeenten. 
Naar wij hopen en verwachten zal dit onderzoek uiteindelijk leiden tot een sterke gemeente 
IJmond, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Wij herhalen de voorwaarden 
dat een grote IJmond voordelen biedt voor burgers en het bedrijfsleven.  
 
•LGV• is van mening, dat Economische Zaken ondergebracht moet worden bij de 
werkzaamheden van de burgemeester, gezien zijn positie en contacten in de regio. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3
 de rollen, taken en posities van de gemeenteraad en het college van B&W zijn gescheiden en zij beschikken 

beide over een eigen ambtelijke organisatie ter ondersteuning. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraad
http://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_burgemeester_en_wethouders

