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VOORWOORD
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2011 aan.
Zoals gebruikelijk bestaan de jaarstukken uit twee boeken: het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011.
Aan dit laatste document hebben wij de accountantsverklaringen en het verslag van bevindingen van de
accountant toegevoegd.
In dit jaarverslag is het eerste deel op hoofdlijnen een analyse van de bereikte doelen en de financiën. In de
delen daarop volgend komen de programmaverantwoording en de paragrafen aan bod. Dit boek besluit met
diverse bijlagen.
In beide jaarstukken is de volgende leesaanwijzing van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:
De getallen in de tabellen dienen als volgt gelezen te worden:
- een last of een voordeel wordt positief weergegeven;
- een bate of een nadeel wordt negatief weergegeven.
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Aanbiedingsbrief
2011 is het eerste jaar waarvoor het zittend college de begroting aan u heeft voorgelegd.
Met dit jaarverslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting 2011
vastgelegde beleid en de hieraan gekoppelde besteding van middelen.
Het beleid in het afgelopen jaar kenmerkt zich door drie thema’s: vertrouwen in de kracht van Velsen
(bewust ook de naam van het collegeprogramma 2010-2014), perspectief op een krachtige toekomst van
Velsen (de Visie op Velsen 2025) en krachtige keuzes in een veranderende maatschappelijke context.
Hoewel het college zich bewust is van de huidige economisch situatie, was en blijft het uitgangspunt dat we
onverminderd vertrouwen hebben in de kracht van Velsen. Hier blijven we ons voor inzetten. Er zijn altijd
mogelijkheden om sterker uit een crisis te komen, ook lokaal.
De Visie op Velsen kent een oriëntatie die sterk gericht is op economie en onderwijs. Dat betekent dat we
een springplank bieden aan de inwoners en bedrijven maar tegelijk het vangnet voor kwetsbare mensen op
sterkte houden. Deze inzet heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een verdere verbetering van het
vestigingsklimaat. De vestiging van bedrijven als bijvoorbeeld Airborne is daar een concrete uiting van.
Maar ook uitbreiding en nieuwbouw van al gevestigde bedrijven horen hierbij. Uitbreiding en nieuwbouw
was ook een belangrijk speerpunt voor het onderwijs waarin fors investeringen in de gebouwen
plaatsvinden.
Dit alles geeft Velsen een belangrijke impuls op weg naar Kennisrijk Werken 2025.
Er is veel inzet gepleegd op regionale samenwerking. Een voorbeeld daarvan is de gezamenlijke aanpak in
de IJmond om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kansrijk perspectief te bieden. Een win-win
situatie omdat dit ook het antwoord is op de vraag van het bedrijfsleven naar gemotiveerd en goed
inzetbaar personeel.
Ook de vastgestelde arbeidsmarktagenda draagt er zorg voor dat Velsen anticipeert op kennisrijk werken.
Door het aanpakken van het dreigende tekort op de arbeidsmarkt is er inzet gepleegd om de slagkracht van
het bedrijfsleven te behouden.
De relatie arbeidsmarkt-onderwijs versterkt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en draagt
hiermee bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt met goed toegeruste arbeidskrachten.
Vanuit het vertrouwen dat wij hebben in de kracht van de Velsense samenleving hebben wij het afgelopen
jaar, samen met u als raad, gebouwd aan Velsen. Wij noemen u de burgerparticipatie die vorm heeft
gekregen, de regionale samenwerking die wij verder hebben versterkt, de start van de uitvoering van het
project hoogwaardig openbaar vervoer, de start van de Wmo-visie met daarin de kanteling in het Wmobeleid met meer nadruk op wat mensen zelf kunnen dan op wat zij niet (meer) zelf kunnen.
De kracht van de Velsense samenleving zien we ook terug in het jeugdbeleid en in de in 2011 geopende
Centra voor Jeugd en Gezin. Wij noemen u ook de bemiddelende rol die Velsen heeft gespeeld bij de
totstandkoming van het bestuurlijk akkoord rond de vorming van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD).
Met deze opsomming doen wij onrecht aan alle andere activiteiten van 2011, die wij niet noemen, maar
waarover wij wel hierna in de verschillende programma’s verantwoording afleggen.
Met u hebben wij ook Velsen een perspectief op een krachtige toekomst gegeven: in 2011 hebt u de Visie
op Velsen 2025: Kennisrijk Werken in Velsen vastgesteld. Een maatschappelijk breed gedragen visie die
enthousiast is ontvangen door onze partners: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen,
onderwijs en natuurlijk ook onze burgers. In dit laatste verband noemen wij u de handschoen die Santpoort-
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Zuid en het Woningbedrijf Velsen hebben opgepakt door vanuit de Visie op Velsen 2025 een eigen
toekomstvisie te formuleren.
Het spreekt vanzelf dat het vaststellen van de visie niet meer is dan een eerste stap. Met voortvarendheid
werken wij aan eerste schetsen voor strategische agenda’s vanuit die visie, welke agenda’s wij met u
verder willen uitwerken in 2012.
Tenslotte de krachtige keuzes in een veranderende maatschappelijke context. Zoals in de inleiding van de
begroting 2012 staat vermeld, zijn deze keuzes in hoge mate ingegeven door het versoberde budgettaire
kader waarmee alle overheden te maken hebben. Wij hebben met schaarste nu en in de komende jaren te
maken. Daardoor moeten we keuzes maken. Wij hebben de noodzaak tot bezuinigingen aangegrepen als
kans om gezamenlijk met u als raad deze keuzes te maken in de lijn van de Visie 2025. In de voorjaarsnota
2011 zijn we hiermee gestart, in 2012 en volgende jaren zetten wij deze lijn door.
Dit vraagt ook om een krachtige ambtelijke organisatie. Komend jaar zullen wij een visie op de organisatie
ontwikkelen die antwoord geeft op de vragen en uitdagingen van de toekomst.
Ons college deelt met u als raad de overtuiging van een sterk Velsen met een krachtige toekomst, in en
met de regio. Met dit als vertrekpunt willen wij met u terugkijken op 2011 als een belangrijk jaar op weg
naar die toekomst.
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BESTUURLIJK
1a. Financieel overzicht (analyse op hoofdlijnen)
De begroting 2011 is vastgesteld op 4 november 2010 in een tijd dat het met de economie niet goed ging.
In de loop van het begrotingsjaar trad nog een merkbare verslechtering op die deels in de voorjaarsnota
zichtbaar werd. Helaas moeten we constateren dat we momenteel in een periode zitten waarin de
economie krimpt i.p.v. groeit.
De primaire begroting 2011 sloot met een positief saldo van € 64.000. Gedurende het jaar is de begroting
e
twee maal gewijzigd, t.w. met de voorjaarsnota 2011 en via de 2 tussenrapportage. Het saldo van de
voorjaarsnota kwam voor de jaarschijf 2011 uit op € 132.000 positief, met daarbij de kanttekening dat in de
voorjaarsnota een dekking uit de algemene en/of bestemmingsreserves nodig was van € 3 mln om het
e
incidentele begrotingstekort te dekken. Bij de 2 tussenrapportage is besloten om deze dekking van € 3 mln
uit de bestemmingsreserve Woonfonds te onttrekken (€ 1,3 mln) en de overige € 1,7 mln uit de algemene
e
reserve. De voorgestelde mutaties van de begroting uit de 2 tussenrapportage leverden een saldo van
€ 301.000 positief op. Uiteindelijk bedraagt het saldo van de gewijzigde begroting 2011 € 497.000 (positief).
De betreffende rapportages geven de onderbouwing van de genoemde saldi.
Resultaat
De begrote dekking uit de algemene reserve is niet werkelijk geboekt omdat er een positief financieel
resultaat is gerealiseerd. Het financieel resultaat 2011 komt ten opzichte van de gewijzigde begroting uit op
een voordeel van € 7,7 mln. Hieronder is een tabel opgenomen met daarin de grootste voor- en nadelen ten
opzichte van de begroting. In de tabel zijn als eerste de mutaties opgenomen die qua omvang de grootste
zijn en in ieder geval incidenteel van aard zijn. In de jaarrekening is een uitgebreide analyse van het
resultaat per programma opgenomen.
Tabel resultaat 2011
Programma

Bedragen x
€ 1.000
10.600

13

Vrijval voorziening precario

15

Precario 2011

9

Grondexploitaties

-2.860

9

Oude Pontweg

-2.396

Resultaatbepalende incidentele posten

2.000

7.344

2

WWB uitkeringsverstrekking

425

2

Armoedebestrijding

-255

3

Wmo Individuele verstrekkingen

-550

3

Wmo Hulp bij het huishouden

520

4

Leerlingenvervoer

230

13

Post onvoorzien niet benut

350

14

Ruimtelijke informatie

220

15

Dekking begroting 2011

15

Algemene uitkering

15

Renteresultaat

-1.700
1.460
-540

Overige voor- en nadelen programma’s

205

Resultaat t.o.v. gewijzigde begroting

7.709

In de tabel zijn de eerste vier incidentele posten geteld om zichtbaar te maken dat zij overwegend het
resultaat bepalen.
Opvallend is dat er in het boekjaar 2011 relatief weinig afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting. Een
aantal hiervan beïnvloedt het resultaat fors. Deze posten komen voort uit gewijzigde inzichten en
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onvoorziene gebeurtenissen. Hieruit kan men de conclusie trekken dat we beter in staat zijn gebeurtenissen
te voorspellen en in de begroting op te nemen: wij zijn beter in control.
Het resultaat wordt voor een groot deel bepaald door een aantal grote afwijkingen. In 2011 valt de getroffen
voorziening voor de vordering precariobelasting over de jaren 2006 t/m 2010 vrij in het resultaat. Eveneens
is de niet begrote opbrengst precariobelasting voor het jaar 2011 in het resultaat opgenomen. Eveneens is
sterk medebepalend het resultaat grondexploitaties. Deze omvat een winst van € 2,1 mln door het afsluiten
van grondcomplex Trompstraat/Hoogeberg, een nadeel van € 4,2 mln vanwege de getroffen
verliesvoorziening voor een tweetal exploitaties en een verlies van € 0,8 mln vanwege het afboeken van de
voorbereidingskosten Winkelcentrum IJmuiden en kleinere posten.
Deze onderdelen van het resultaat worden vanwege het belang uitgebreid toegelicht in de paragrafen A
Lokale heffingen en G Grondbeleid in het jaarverslag.
Oude Pontweg
In het resultaat zijn de kosten van de sanering Oude Pontweg en de versnelde afschrijvingskosten van de
boekwaarde van de standplaatsen als nadeel opgenomen. In de reserve Oude Pontweg is de dekking van
dit bedrag aanwezig. De kosten van sanering zijn in voorgaande jaren uitgeven en verantwoord op het
1
krediet woonwagenkamp Oude Pontweg. Bij het afsluiten van het krediet worden nu de kosten
overeenkomstig voorschriften en eigen beleidsnota’s verwerkt. De kosten van de sanering van het project
zijn in 2011 in overleg met de accountant overgeboekt van de balansrekening ‘materiële vaste activa’ naar
de exploitatie, omdat saneringskosten bij nader inzien niet geactiveerd kunnen worden. De versnelde
afschrijving van de boekwaarde is noodzakelijk in verband met een afwaardering van de standplaatsen.
Hieronder worden de overige voor- of nadelen uit de tabel toegelicht:
Wet werk en bijstand
De ontvangen incidentele aanvullende rijksbijdrage 2010 bepaalt het voordeel op uitkeringsverstrekking.
Armoedebestrijding
Ondanks een verhoging van de begroting in de voorjaarsnota is de begroting niet toereikend gebleken. Het
klantbestand blijft groeien.
Wmo
Ten opzichte van de begroting wordt per saldo het hogere uitgavenniveau van individuele verstrekkingen
gecompenseerd door een lager niveau van uitgaven voor hulp bij het huishouden.
Het aantal aanvragen individuele verstrekking is t.o.v. 2010 toegenomen met 10%. De hogere uitgaven
hierdoor komen voort uit het open einde karakter van de verordening en het compensatiebeginsel.
De begroting Hulp bij het huishouden is in de voorjaarsnota verhoogd omdat verwacht werd dat de
zorgvraag zou toenemen (vergrijzing).
Leerlingenvervoer
Op leerlingenvervoer is een voordelig incidenteel resultaat gerealiseerd door verhoogde efficiency in de
uitvoering van het aantal ritten, de verbeterde controle op de uitvoering van de vervoerder en een
verplichting over het vorig boekjaar die kon vrij vallen in het resultaat.
Onvoorzien
De post onvoorzien in de begroting is in 2011 niet benut.

1

Het krediet Oude Pontweg wordt toegelicht in de paragraaf I Investeringen.
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Ruimtelijke informatie
Het voordeel bij ruimtelijke informatie omvat voor een belangrijk deel een niet benut deel van het
beleidsspeerpunt, documentaire informatie in het kader van de archiefwet, digitaal werken en de wettelijke
taken informatievoorziening. Deze was in de voorjaarsnota opgenomen en vanwege het arbeidsintensieve
karakter nog niet afgerond.
Dekking begroting 2011
e
Het begrote negatieve saldo uit de voorjaarsnota 2011 ad € 3 mln is zoals in de 2 tussenrapportage is
besloten voor € 1,3 mln verwerkt met een onttrekking uit de reserve Woonfonds. De resterende dekking
voor maximaal € 1,7 mln uit de algemene reserve is vanwege het positieve rekeningsaldo niet meer nodig
en derhalve niet verwerkt.
Algemene Uitkering
De betreffende extra inkomsten uit het Gemeentefonds € 1,5 mln komen allen voort uit de decembercirculaire 2011 en betreffen een aanvullende correctie door het Rijk in de voeding van het fonds en een
verhoging van de aantallen eenheden waarop de uitkering is gebaseerd.
Renteresultaat
Het renteresultaat ontstaat door een verschil van kosten van aangetrokken leningen en de doorberekende
rente over het geïnvesteerd vermogen. Doordat investeringen vertraagd zijn of goedkoper zijn
aanbesteed/uitgevallen worden ten opzichte van de begroting minder lasten doorberekend. Hierdoor
ontstaat een nadeel.
Overige voor- en nadelen programma’s
Verspreid over de programma zijn er nog voor- en nadelen die allen uitgebreid per programma worden
toegelicht.

1b. Balanspositie en begrotingsrechtmatigheid
Weerstandvermogen
Het saldo van het eigen vermogen is toegenomen, vooral doordat de voorziening precariobelasting kon
vrijvallen. Dit bedrag wordt daardoor op de balans via het rekeningresultaat van langlopende schuld naar
het eigen vermogen overgebracht. De balanstotalen zijn per december 2011 lager dan per december 2010.
Een van de oorzaken hiervan betreft een versnelde afschrijving van boekwaarden met een maatschappelijk
nut. In het kader van een in de begroting 2011 opgenomen bezuinigingsmaatregel vindt dit plaats om
structureel ruimte in de begroting te creëren ad € 355.000.
Het saldo van de schulden is met € 16,5 mln per 31 december fors afgenomen. Vooral doordat het saldo
van de voorzieningen fors is afgenomen (vrijval € 10 mln precario) en het bedrag aan leningen belangrijk
lager is( € 6 mln).
Het balanstotaal is met € 14,5 mln gedaald, bijgevolg neemt het eigen vermogen (incl. rekeningresultaat)
toe met € 2 mln. Een en ander betekent dat de balans een positiever financieel beeld geeft.
De debt-ratio geeft de verhouding van het vreemd vermogen en het totaal geïnvesteerd vermogen. Deze is
door de mutaties in het vermogen licht verbeterd. De debt-ratio is per 31 december 2011 81,3 % (2010:
83,2%).
De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen de gekwantificeerde risico’s en de
weerstandscapaciteit. De weerstandcapaciteit omvat naast de algemene reserve de post onvoorzien,
onbenutte belastingcapaciteit en stille reserve. De ratio is verbeterd t.o.v. de begroting 2011(resp. 1,06
begroot en in de realisatie 1,7). De kwalificatie is nu ruim voldoende. Wanneer rekening gehouden wordt

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

11

met volledige toevoeging van het positieve rekeningresultaat 2011 aan de algemene reserve wordt de ratio
nog beter en krijgt de kwalificatie uitstekend (2,4).
Verklaring begrotingsrechtmatigheid
De autorisatie van de raad aan het college ligt op het programmaniveau, waarbij de lasten en baten worden
gescheiden. In de nota Afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen (vastgesteld op 22 maart 2007) is de
rechtmatigheid van het begrotingscriterium uitgewerkt. In de nota zijn duidelijke afspraken opgenomen, in
welke gevallen wanneer (vooraf of achteraf) en via welk medium aan de raad moet worden gerapporteerd.
Door deze spelregels af te spreken tussen college en raad is het mogelijk om bepaalde overschrijdingen bij
voorbaat niet als onrechtmatig te bestempelen. Hiermee is het begrotingscriterium geoperationaliseerd in
de gemeente Velsen.

Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Programma

saldo lasten

saldo baten

saldo

1 Economische zaken, recreatie en toerisme

-118

56

-62

2 Werkgelegenheid en inkomen

-860

8932

33

3 Maatschappelijke zorg

-999

635

-364

4

722

727

-92

61

-32

4 Jeugd en educatie
5 Cultuur en culturele voorzieningen
6 Sport

-129

63

-66

-4.622

4.968

347

8 Milieu, riolering en afvalstoffen

78

-61

16

9 Ruimtelijke ordening en wonen

-396

-4.030

-4.426

57

210

267

11 Bevolkingszaken en burgerparticipatie

60

-72

-12

12 Raad en raadondersteuning

82

0

82

-3.219

12.581

9.362

7 Openbare ruimte

10 Openbare orde en veiligheid

13 College en collegeondersteuning
14 Middelen en accommodatiebeheer

180

553

733

15 Algemene dekkingsmiddelen

-46

1.161

1.115

16 Dienstverlening

200

-211

-11

-9.820

17.529

7.709

Totaal

Leeswijzer: Ten opzichte van de begroting wordt een last overschreden indien deze negatief is weergegeven, de baten zijn hoger
indien het bedrag positief is. Dit betekent dat een negatief bedrag in de kolom saldo een nadeel op het programma weergeeft.

In de nota Afwijkingenbeleid is het begrotingscriterium geoperationaliseerd; bepaalde overschrijdingen zijn
bij voorbaat niet onrechtmatig.
Achteraf ontstaat met het vaststellen van het rekeningresultaat 2011 door de raad begrotingsrechtmatigheid.:
• Voor de programma’s met een overschrijding aan de lasten en/of baten kant, omdat hogere lasten
(van bestaand beleid) gesaldeerd kunnen worden met hogere baten;
• De overschrijdingen van de overige programma’s betreffen autonome ontwikkelingen en passen
binnen het bestaand beleid.
Voor de onderbouwing van de laatste bullet verwijzen we naar de analyse van de resultaten van de
programma’s in de jaarrekening. Daaruit blijkt dat de overschrijdingen voortkomen uit autonome
ontwikkelingen van het bestaande beleid.

2

Afrondingsverschil van 1
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2. Toelichting op raadsbesluit
Zoals te doen gebruikelijk is het raadsbesluit opgebouwd uit drie onderdelen:
1. De kern betreft het formele besluit bij de jaarrekening waarin acht punten zijn opgenomen.
Onderdeel van dit besluit is het vaststellen van het resultaat, (samenvattend) een voorstel voor
mutaties aan reserves en bestedingsvoorstellen. Secundair worden nog enkele voorstellen tot
naamswijziging van voorzieningen en het meenemen van nog openstaande kredieten naar 2012
gedaan.
2. In het besluit is een samenvattend voorstel opgenomen onder verwijzing naar overzicht A. Hierin
wordt een aantal mutaties aan reserves voorgesteld. Deze bijdragen uit de reserves dienen ter
dekking van de in 2011 gemaakte kosten, die in lijn met de doelstelling van de desbetreffende
reserve in het boekjaar gedaan zijn.
3. Eveneens wordt verwezen naar overzicht B met daarin opgenomen een aantal voorgestelde
bestedingsvoorstellen voor het resultaat. Voor het overgrote deel omvat dit in 2011 beschikbaar
gestelde bedragen van nog niet afgeronde beleidsspeerpunten die in 2012 zullen worden afgerond.
Het onderscheid tussen de overzichten A en B, is dat in overzicht A mutaties opgenomen zijn die als
autonoom aangemerkt kunnen worden. Zij komen voort uit de verwerking van lasten in 2011, waartegenover formele dekking in de reserves aanwezig is. De mutaties in overzicht B daarentegen hebben een
ander, niet gebonden karakter.
Nadere toelichting op enkele posten uit overzicht A:
Oude Pontweg
Het project Oude Pontweg is per 31 december 2011 afgesloten. Bij de financiële afsluiting hoort het
overeenkomstig de voorschriften juist verwerken van de kosten (en opbrengsten) op de balans. Tot het
afsluiten zijn alle kosten verzameld op de onderhanden werk rekening van het project. Nu worden, in
overleg met de accountant, bij de afsluiting de saneringskosten en een versnelde afschrijving op de
boekwaarde van de standplaatsen in de exploitatie verantwoord. Voor beide lasten is dekking aanwezig in
de reserve Oude Pontweg. Saneringskosten die in het verleden op het project zijn verantwoord kunnen niet
geactiveerd worden. De versnelde afschrijving is een last vanwege de afwaardering van de boekwaarde
van de standplaatsen. De lasten zijn daarom van de balanspost naar de exploitatie in programma 9
geboekt.
Reserves ReinUnie-gelden
In de begroting 2011 is een van de bezuinigingsmaatregelen om structureel (aflopend) een bedrag van
€ 355.000 aan kapitaallasten vrij te maken in de begroting. Zoals beschreven in de begroting 2011 kan dit
door boekwaarden ad € 4 mln versneld af te schrijven en deze last te dekken uit de reserve ReinUniegelden. Niet expliciet is in het besluit bij de begroting opgenomen dat hiervoor een onttrekking uit de
genoemde reserves nodig is.
Per 31 juli 2011 is een aantal boekwaarden met maatschappelijk nut versneld afgeschreven, een en ander
in lijn met de nota Investeren en afschrijven. De aanschafwaarden tot ca € 250.000 zijn geselecteerd om tot
een totaal bedrag te komen van een versneld af te schrijven boekwaarde van uiteindelijk € 3,9 mln. Het
(impliciet) beschreven instrument waarmee de taakstellende bezuiniging daadwerkelijk gerealiseerd kon
worden is de dekking van deze eenmalige afschrijvingslasten door het onttrekken van de middelen uit de
reserve ReinUnie-gelden. De onttrekking aan de reserve is voor het inzicht in de jaarrekening verantwoord.
In het besluit bij de jaarrekening wordt deze onttrekking om alle discussies te voorkomen opgenomen.
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Toelichting bestedingsvoorstellen (onderdeel Overzicht B)
Onderstaand wordt per bestedingsvoorstel een korte toelichting gegeven.
- Overhevelen archief
In het kader van de Archiefwet moet het archiefblok 1976 t/m 1993 naar het Noord Hollands archief worden
overgeheveld. Kennis en capaciteit ontbreken om dit zelfstandig te kunnen uitvoeren. Derhalve wordt
voorgesteld om een bedrag van € 120.000 ter beschikking te stellen voor externe inhuur.
- Aanpassing receptie/kassa Zwembad de Heerenduinen
In 2011 is door de raad € 30.000 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de centrale receptie/kassa
van zwembad De Heerenduinen. Deze aanpassingen zijn door omstandigheden uitgesteld naar begin
2012. Voorgesteld wordt genoemd bedrag in 2012 ter beschikking te stellen.
- Overdekte jongerenontmoetingsplek
Een door jongeren ingediend wijkinitiatief voor een overdekte ontmoetingsplek heeft in 2011 geen doorgang
kunnen vinden. Nu de wijziging van de groenlocatie een feit is en er dus groen licht is voor de realisatie,
wordt voorgesteld het niet bestede bedrag in 2011 van € 24.000 in 2012 ter beschikking te stellen.
- Training raadsleden
Na de verkiezingen is veel aandacht geweest voor de training en introductie van gemeenteraadsleden
alsmede voor de rolverdeling tussen raad en college. Daarnaast komt het gezamenlijk ontwikkelen van een
visie op werkwijze en processen aan de orde. Aangezien dit traject ook in 2012 aandacht vraagt wordt
voorgesteld het resterende budget ad € 22.500 ter beschikking te stellen.
- Overig jeugdbeleid
In de begroting 2011 was € 97.000 opgenomen voor het uitvoeren van inspecties van kinderdagverblijven
door de GGD. Helaas is het aantal inspecties niet volledig in 2011 uitgevoerd maar zal uitvoering in 2012
plaatsvinden. De raad wordt voorgesteld het resterende bedrag ad € 50.000 ter beschikking te stellen.
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3.

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Voorgesteld besluit:
1.
het jaarverslag 2011, alsmede de jaarrekening 2011, vast te stellen;
2.
in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van € 2.173.216,00;
3.
in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van € 8.205.779,00;
4.
ter dekking van de kapitaallasten inzake eenmalige afschrijving boekwaarde
maatschappelijk nut:
- van de reserve Besteding ReinUnie-gelden een bedrag van € 3.164.671,04 te laten
vrijvallen en
- van de reserve Afvalstoffenheffing ReinUnie-gelden een bedrag van € 765.568,00 te laten
vrijvallen;
5.
akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;
6.
het na uitvoering van het besluit sub 4 ontstane saldo ter grootte van € 10.792.325,00 te
bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in overzicht B;
7.
de kredieten, genoemd in bijlage 1 bij het officiële raadsbesluit, ter beschikking te stellen t/m
31 december 2012;
8.
de tenaamstelling van de ‘voorziening Vooruitontvangsten Derden project Oud IJmuiden’ te wijzigen
in ‘voorziening Vooruitontvangsten Derden inzake openbare ruimte’;
9.
de tenaamstelling van de ‘voorziening afronding Watertorenpark’ te wijzigen in ‘voorziening afronden
werkzaamheden grondexploitaties’;

Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves
Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te doen:
-

Van de reserve Monumentenfonds een bedrag van € 12.449,80 te laten vrijvallen ter dekking van
de uitbetaalde subsidies in het kader van het Monumentenfonds.
Van de reserve Masterplan Zeewijk een bedrag van € 48.970,08 te laten vrijvallen ter dekking van
de kapitaallasten kunstgrasveld Zeewijk.

-

Van de reserve Woonfonds een bedrag van € 72.528,00 te laten vrijvallen ter dekking van de
gemaakte kosten voor woningaanpassingen en woonvisie.

-

Van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 750.430,48 te laten vrijvallen ter dekking van de
gemaakte saneringskosten.

-

Van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 1.645.820,00 te laten vrijvallen ter
dekking van de versnelde afschrijvingskosten.

-

Van de reserve -/- 25% verkeersslachtoffers het restant bedrag van € 24.125,73 te laten vrijvallen
en de reserve op te heffen.
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-

Van de reserve Binnenklimaat het restant bedrag van € 32.222,43 te laten vrijvallen en de reserve
op te heffen.

Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo ter grootte van
€ 10.792.325,00

Overzicht B – Het saldo als volgt te bestemmen:
Een bedrag van € 246.500 toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten.
In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de begroting 2011
waren opgenomen maar die in 2011 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Dit
betreft:
Overhevelen archief
€ 120.000
Aanpassing receptie/kassa Zwembad de Heerenduinen
€ 30.000
Overdekte jongerenontmoetingsplek
€ 24.000
Training raadsleden
€ 22.500
Overig jeugdbeleid
€ 50.000
Genoemde speerpunten worden in 2012 uitgevoerd. Aan de raad zal een separaat voorstel en besluit
worden voorgelegd om de budgetten vrij te geven.
-

Ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf een bedrag van € 93.000 te doteren om deze
op de toegestane maximale hoogte van deze reserve te brengen.

-

Ten gunste van de reserve Erfpacht- en verhuur gronden (Grondbedrijf) een bedrag van € 2.300 te
doteren om deze op de toegestane maximale hoogte van deze reserve te brengen.

-

Het resterend saldo van € 10.450.525,00 ten gunste van de algemene reserve te brengen.
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PROGRAMMAVERANTWOORDING 2011
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Programma 1 Economische Zaken, recreatie en
toerisme
Doelstellingen
Bevorderen van een gunstige economische ontwikkeling van de gemeente Velsen
• Het realiseren en in stand houden van een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van toeristische en
recreatiemogelijkheden in onze gemeente

•

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

19

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Versterken van de economische structuur, verbeteren van het

Deze doelen zijn uitgewerkt in de economische

ondernemersklimaat, meer ruimte voor ondernemen en verbeteren van de

agenda 2011-2014.

aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Tweejaarlijks vindt een TNS NIPO onderzoek
plaats naar het ondernemersklimaat incl. de mate
van tevredenheid over de gemeentelijke
dienstverlening.

Versterken van de positie van de havens en het vestigingsklimaat voor

• Dezelfde TNS NIPO cijfers

industrie en logistiek
Versterken van de toeristische sector in Velsen en toeristisch product in

• Stijging van het aantal bezoekers

IJmuiden aan Zee
Versterken van de recreatieve mogelijkheden in Velsen

Recreatieve beleving van de inwoners van
Velsen, te meten via de tweejaarlijkse
Leefbaarheidsmonitor (2011)

In stand houden van de strandhuisjes in goede samenwerking met de

• N.v.t.

strandverenigingen

Toelichting op het gerealiseerde beleid
De economische situatie in 2011 in Velsen
Economische situatie
Het jaar 2011 was voor de financiële markten een turbulent jaar en dat leidde tot aarzelingen in
investeringsbeslissingen en koopgedrag van bedrijfsleven en inwoners. Het gevolg: een terugval in de
economische ontwikkeling. De Amsterdamse regio deed het dankzij de groei in de zakelijke dienstverlening
nog relatief goed, maar in de IJmond beleefden de industrie en de bouw een moeilijk jaar; de
werkgelegenheid in deze sectoren nam af.
Economisch, toeristisch/recreatief en arbeidsmarktbeleid in Velsen en de regio
De Visie op Velsen 2025, door de raad vastgesteld in 2011, was een belangrijke stimulans voor het bepalen
van de ontwikkelingsrichting van onze gemeente in 2025. Dit geldt zeker voor de sectoren economie en
recreatie en toerisme omdat de raad heeft gekozen voor een zwaar accent op deze sectoren als dragers
van een evenwichtige ontwikkeling van de gemeente met als doel het kennisaspect in bestaande en aan te
trekken bedrijvigheid te accentueren. Op welke wijze we dit doen is hieronder weergegeven.
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- Strategisch werken
De Visie op Velsen wordt uitgewerkt in strategische agenda’s per actiegebied worden in 2012 aan de raad
aangeboden. We onderscheiden er drie, te weten: leven, wonen en werken. De agenda’s bevatten
activiteiten die gericht zijn op het realiseren van het beeld uit de Visie en worden uitgevoerd samen met- of
door partners in de regio.
- Kennisrijk werken
'Kennisrijk werken' kijkt vooral vooruit op het vlak van kennis & innovatie. Zowel landelijk als regionaal
(MRA) wordt sterk ingezet op een nieuwe aanpak in het economisch beleid gericht op kansrijke clusters.
Daarbij zet economische zaken in op high tech/nieuwe materialen, offshore technologie en innovatie in de
visserijketen en toerisme.
Op verschillende onderwerpen zagen bedrijven en kennisinstituten kans om van elkaars expertise of
faciliteiten gebruik te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van: innovatie en kennisontwikkeling,
vakopleidingen en het bedrijfsvervoer van werknemers, logistiek en service. Dit geldt zowel voor bestaande
grote bedrijven als bedrijven in de offshore markt en visserij. Gevoegd bij het aanbod van de HOV IJmond
en de Kamer van Koophandel om daarin een verbindende rol te spelen, opent dit de mogelijkheid van
nieuwe arrangementen tussen bedrijven onderling. Ook kennisinstellingen, opleidingsinstituten en
netwerkorganisaties moeten daarbij een verbindende rol spelen.
- Regionale samenwerking
Vanuit de gerichtheid op kennisrijk werken wordt samenwerking voor de IJmond in de metropoolregio
(PRES en Amsterdam Economic Board) steeds belangrijker, omdat het Rijk zijn nieuwe economische
beleid – gericht op kansrijke topsectoren – op die (MRA)schaal met de regio afstemt.
- Economische agenda 2011-2014
In 2011 is de economische agenda 2011-2014 vastgesteld. De agenda wordt opgesteld in samenspraak
met de ondernemers en bestaat uit drie delen: haven en industrie, detailhandel en horeca en recreatie en
toerisme. De belangrijkste actiepunten van de gemeente Velsen op de drie vermelde gebieden bevatten
acties gericht op realisering van die accenten die in het collegeprogramma zijn aangebracht. Genoemd
worden: innovatie en verduurzaming, service en werkhaven, ferry en cruisevaart en een avontuurlijke en
attractieve kust. Belangrijke daarbij is onze inzet om een competitief vestigings- en productiemilieu te
faciliteren. De speerpunten zijn resultaatgericht geformuleerd en uitgedrukt in termen van het economisch
effect dat wordt beoogd. Jaarlijks wordt over de resultaten van de acties gerapporteerd.
- Evenementen
Het slechte weer van afgelopen zomer heeft invloed gehad op de evenementen in de gemeente Velsen.
Voor een aantal evenementen betekende dit minder bezoekers. Desondanks heeft de organisatie het er
niet minder druk mee gehad. Vaak is ad hoc gezocht naar oplossingen samen met de hulpdiensten en
organisatoren. De positieve samenwerking tussen organisaties en hulpdiensten heeft dan ook afgelopen
jaren zijn vruchten afgeworpen. De HISWA te Water was in 2011 voor het laatst in IJmuiden. Wel hebben
we twee grote evenementen mogen verwelkomen: Dutch Valley in Spaarnwoude en Turn up the Beach van
Radio 538 op het strand van IJmuiderslag. Beide evenementen worden wederom in 2012 georganiseerd. Er
hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan tijdens de evenementen. In de voorbereiding
op met name risico-evenementen is veel aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten. Met name ook de
professionele evenementen zijn bereid geweest hierin flink te investeren. Aandachtspunt hierbij blijft dat het
voor stichtingen en verenigingen die evenementen met veiligheidsaandacht organiseren, moeilijk is om
budgettair aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen.
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- Arbeidsmarkt
In overleg met de partners in het Platform Arbeidmarkt en Onderwijs is er een Arbeidsmarktagenda IJmond
opgesteld. Deze geeft richting aan het arbeidmarktbeleid voor de komende jaren.
Dienstverlening aan ondernemers
In 2011 is flink doorgewerkt aan verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Nieuwe
ondernemersinitiatieven worden via het ondernemersloket en het accountmanagement snel doorgeleid. Dat
is juist in lastige economische tijden geboden. Ongeveer 170 zaken zijn in 2011door het ondernemersloket
behandeld. In voorgaand jaren lag dat aantal op 160 in 2010 en 120 in 2008.
e
Nieuwe bedrijfsvestigingen (bv Airborne Composites) en nieuwe investeringen (bijv. 2 cruiseterminal) laten
zien dat meedenken vanaf het eerste contactmoment belangrijk is voor de investeringsbeslissingen van
ondernemers.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Dienstverlening

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Klantgerichte en alerte

- voortgang ondernemersloket

Het ondernemersloket ligt op

dienstverlening

- introductie van de omgevings-

koers, ondernemers weten het

vergunning

ondernemersloket te vinden, de
klankbordgroep dienstverlening
(bestaande uit ondernemers)
waardeert de aanpak.

Aansluiting vraag en

Verbeteren van de aansluiting

aanbod arbeidsmarkt

- bijdrage promotie werken in

- Het Platform Arbeidsmarkt en

haven en industrie en aansluiting

Onderwijs IJmond heeft een

van het onderwijs daarop

agenda uitgezet, de uitvoering

- bijdrage leenwerkprojecten

van verscheidene projecten (w.o.

onderwijs en bedrijven

PET, leerwerkprojecten,

- versterking technisch onderwijs

samenwerking vakopleidingen)
loopt.

Samenwerking

Versterken samenwerking op

- Lokaal: bestaand overleg, ronde - In 2011 zijn met het oog op de

lokaal en regionaal niveau

tafels

Economische Agenda 2011-2014

- Regionaal: nieuwe samen-

verscheidene ronde tafels

werking IJmond, versterken

georganiseerd voor de delen

NZKG- en MRA-netwerk

Haven & Industrie, Recreatie &
Toerisme en Detailhandel &
Horeca.
- Deelname aan fora van IJmond,
NZKG en MRA

Havens, industrie

Versterken van de positie van

- herstructureren en vernieuwen

- Economische Agenda Haven &

de havens en het

haventerreinen

Industrie 2011-2014 vastgesteld

vestigingsklimaat voor

- verbeteren aansluiting vraag en

- Havengebied IJmuiden: De

industrie, regionaal en

aanbod op arbeidsmarkt

nieuwe kade aan de Loggerstraat

internationaal

- profilering IJmond draaischijf

op de kop van het Middenhaven-

voor de vis, servicehaven

gebied is gerealiseerd. De

offshore, ferry en cruisehaven

containerterminal is gestart. De

- planvorming zeetoegang en

Grote Hout: Een besluit over
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

averijhaven

toekomstig beheer en exploitatie
is in voorbereiding.
- In 2011 zijn verscheidene
profileringsacties ondersteund en
uitgevoerd.
- De planstudie Averijhaven loopt,
die voor Zeetoegang IJmond is
gestart.

Recreatie en toerisme

Versterken van de recreatieve

- facelift ontsluiting IJmuiden aan

- Economische Agenda 2011-

en toeristische sector en het

Zee

2014, deel Toerisme en Recreatie

recreatief- toeristisch product

- marketing en promotie IJmuiden is opgesteld.

van Velsen

aan Zee

- Facelift Kromhoutstraat is in april

- realisatie kustvisie

2012 afgerond.

- verknopen wandel- en fiets-

- m & p programma is uitgevoerd;

routes

Deelname aan project Amsterdam

- benutten recreatieve en

bezoeken Holland zien.

toeristische potenties erfgoed

- Faseringsmogelijkheden

- verbeteren ontsluiting strand

ontwikkeling kustvisie worden

Noordpier

verkend.

- stimuleren evenementen

- Onderzoek (quick scan) naar

- streven naar meer over-

mogelijkheden wandelnetwerk

nachtingsmogelijkheden

afgerond, Cornelis Vreeswijk
route
- HollandRoute is bewegwijzerd,
Dag van het Park Beeckestijn
- post reddingsbrigade
gerealiseerd, Blauwe Vlag
- nieuwe evenementen o.a. Turn
up the beach en Dutch Valley
- bed en breakfast info
bijeenkomst gehouden.
- brochure “Going Dutch” aan
boord van ferry, toeristische kaart
i.s.m. horeca ondernemers

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Algemeen oordeel ondernemingsklimaat

Effect

TNS NIPO

2011

6,4

6,7

#

6,8

Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Prestatie TNS NIPO

2011

5,5

6,2

#

6,1

Duidelijkheid gemeentelijk beleid en

Prestatie TNS NIPO

2009

6,0

#

5,8

X

regelgeving
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Indicator

Recreatieve beleving inwoners Velsen

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

82%

#

0-meting

82%

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6,9

#

6,9

6,9

(totaalcijfer dagje strand en haven)
Beoordeling voorzieningen strand en
haven

* De volgende symbolen beschikbaar:
het symbool # staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats
het symbool X staat voor: dit wordt niet meer onderzocht via de benchmark

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Ec zaken, Recreatie en
Toerisme
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
6.441
-140
6.301
0
-5.120
1.181

Primitieve
begroting
2011
1.712
-622
1.090
0
0
1.090

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
1.809
-622
1.187
0
0
1.187

Rekening
2011

Saldo
2011

1.927
-678
1.249
0
0
1.249

-118
56
-62
0
0
-62

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- economische stimulering
- toerisme & recreatie
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Programma 2 Werkgelegenheid en Inkomen
Doelstellingen
•
•

Het bevorderen van arbeidsparticipatie
Het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van de gemeente Velsen met een inkomen op of
rond het bijstandsniveau
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
1

2

Indicatoren

Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar de

• Aantal WWB-cliënten < 65 jaar.

arbeidsmarkt, zodat het beroep op een uitkering zo laag mogelijk blijft.

• Aantal re-integratietrajecten.

Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van degenen die

• Aantal uitkeringsgerechtigden in trede

gedurende een langere periode of blijvend op een uitkering zijn aangewezen.

1 tot en met 4 van de Velsense
arbeidsre-integratie-ladder.

3

4

Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen op

• Totaal aantal uitkeringsgerechtigden

een uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

(WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ)

Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie van inwoners met een

Aantal toegekende aanvragen

laag inkomen.

bijzondere bijstand.
Aantal verleende kwijtscheldingen
gemeentelijke belastingen.

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Aan het begin van dit verslagjaar waren 1025 burgers aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit aantal
was halverwege 2011 gestegen tot 1057. Daarmee is de aanzienlijke bestandsdaling sinds de invoering
van de WWB in 2004 volledig teniet gedaan. Er is echter voorzichtig herstel zichtbaar.
Medio 2011 heeft ons college vanwege de uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt in de IJmond een
beroep gedaan op het Rijk voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2010. Het betreft een
bedrag van ruim € 0,7 mln. Ook over 2011 wordt een beroep gedaan op een dergelijke uitkering. Ondanks
extra inspanningen om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom te bevorderen is het op basis
van de inzichten, verkregen uit de aanvraag IAU 2010, zaak nog meer verbeteringen te treffen. Daarvoor is
een verbeterplan opgesteld dat ertoe moet leiden dat onze gemeente uiterlijk eind 2013 weer toe kan met
het van rijkswege verstrekte uitkeringsbudget.
Daarnaast is de samenwerking in IJmondverband (Werkplein) zodanig in ontwikkeling dat we kunnen
spreken van een succesvol proces tot op heden. De verwachting is dat dit concept een adequaat antwoord
zal zijn op de overheidsmaatregelen (“meer doen met minder middelen”) en komende Wet Werken naar
Vermogen (WWnV).
Het samenwerkingsconcept wordt breed gedragen en zal in 2012 doorontwikkeld worden tot een integrale
klantbenadering op IJmondiaal niveau, efficiënt, laagdrempelig en klantvriendelijk zonder de
verantwoordelijk van de klant over te nemen.
Wat betreft het minimabeleid/armoedebestrijding melden wij dat vanaf 2011 de (aanvraag-) processen
behoorlijk zijn vereenvoudigd. Dat verlaagt de drempel om gebruik te maken van de inkomensondersteunende regelingen aanzienlijk.
In de Voorjaarsnota is voorgesteld € 230.000 te bezuinigen op de bijzondere bijstand. Wij hebben daarvoor
concrete maatregelen getroffen die op 1 januari 2012 ingaan.

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

26

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten

Speerpunt
Ketensamenwerking Werk

Doelstellingen

Activiteit

Resultaat

Samen met UWV/WERK-bedrijf

Samenwerking met het UWV/

Samenwerking is versterkt.

en de IJmondgemeenten de

WERKbedrijf en de

Verkennende resp. voorberei-

integrale en ontschotte

IJmondgemeenten op het

dende gesprekken en activiteiten

dienstverlening aan

Werkplein IJmond.

w.o. twee beleidsconferenties om

werkzoekenden en werkgevers

te komen tot één intergemeen-

uitbouwen

telijke organisatie voor Werk.

Wet Investeren in jongeren (WIJ) Integrale aanpak bestrijding van
jeugdwerkloosheid

Vormgeven gemeenschappelijke

Samenwerking binnen het

aanpak via jongerenloket

gemeenschappelijke

Werkplein IJmond

jongerenloket is uitgebouwd.

Verantwoorde omgang met de

Cliënten krijgen tijdig hun

Onderdeel 1 is gerealiseerd.

gevolgen van de economische

uitkering

Ondanks de recessie is de

recessie

Cliënten blijven optimaal

uitstroom van uitkerings-

beschikbaar voor de

gerechtigde klanten gelijk

arbeidsmarkt

gebleven.

Integrale samenwerking

Samen met UWV/werkbedrijf en

Zie onderdeel

Werkplein

de IJmondgemeenten de

Ketensamenwerking Werk

integrale dienstverlening aan
werkzoekenden en werkgevers
vormgeven

Toelichting
In het voorjaar van 2011 is aan de Stuurgroep Werkplein IJmond opdracht gegeven voorbereidingen te
treffen om te komen tot één organisatie. Hierbij moeten de vier IJmondgemeenten en De Meergroep in
afstemming met het UWV Werkbedrijf komen tot geïntegreerde dienstverlening aan de klant.
Dit binnen het domein werk en met inachtneming van de financiële kaders.
De beoogde samenwerking moet niet alleen resulteren in betere re-integratiedienstverlening maar, op
termijn, ook leiden tot substantiële besparingen op overhead, personeel en ICT.
Via twee beleidsconferenties zijn de gemeenteraden betrokken bij de inhoud en vormgeving van de
beoogde samenwerking.
Voor 2008 tot 2010 was door de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld voor het project Kinderen
doen mee. Omdat de raad dit project belangrijk vindt heeft zij hiervoor vanaf 1 januari 2011 € 30.000 per
jaar vrij gemaakt.
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Indicatoren
Indicator

Type

Aantal WWB-cliënten

Prestatie

< 65 jaar

Aantal re-integratie-

Gemeentelijke

Laatste
meting

Waarde
meting

Realisatie
2010

Streefwaarden
2011

Realisatie
2011

2011

838

808

2011

400

350

350

400

2011

117

150

130

117

2011

889

861

1.000

889 *

2011

134

157

-

134 *

2011

4.505

4.400

3.250

4.505 **

1.130

1.200

624

838 *

realisatie

Prestatie

trajecten

Aantal uitkerings-

Bron

Gemeentelijke
realisatie

Prestatie

gerechtigden in trede 3

Gemeentelijke
realisatie

van de Velsense
arbeidsre-integratieladder (standcijfer eind 2011)
Aantal uitkerings- gerechtigden Prestatie

Gemeentelijke

(WWB, IOAW, IOAZ en

realisatie

BBZ)

Aantal uitkerings-

Prestatie

gerechtigden (WIJ)

Aantal toegekende

Gemeentelijke
realisatie

Prestatie

aanvragen bijzondere

Gemeentelijke
realisatie

bijstand
Aantal handmatig verleende

Prestatie

Belastingpakket

2010

Prestatie

Belastingpakket

2010

kwijtscheldingen gem.
belastingen
Aantal automatisch verleende

0

0

600

kwijtscheldingen gem.
belastingen

De volgende symbolen beschikbaar:
het symbool - staat voor: in dat jaar zijn geen doelen gesteld
* De gemiddelden over 2011 voor de inkomensgerelateerde indicatoren zijn als volgt:
Aantal WWB-cliënten < 65 jaar
: 832
Aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ)
: 886
Aantal uitkeringsgerechtigden (WIJ)
: 153
De eerste twee indicatoren zijn nagenoeg gelijk aan de eindstanden per 31 december 2011. De laatste
indicator is een forse daling opgetreden in de laatste drie maanden van 2011 waardoor de eindstand per 31
december lager is dan het gemiddelde over 2011.
** Bijzondere bijstand is een open-einde regeling waardoor de sturingsmogelijkheden op korte termijn voor
de gemeente minimaal zijn en het aantal aanvragen voor een jaar lastig is in te schatten.
De toekenningen bijzondere bijstand zijn in 2011 iets gestegen ten opzichte van 2010 (2010: 4400). De
toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een groei van het klantenbestand die zijn oorsprong heeft in
de economische crisis waarin Nederland thans verkeert. Daarnaast is er in 2011 een intensievere PR
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gevoerd ten aanzien van de mogelijkheden die de gemeente Velsen biedt op het gebied van de bijzondere
bijstand en zijn administratieve drempels verlaagd.
De toename in het aantal toekenningen heeft ook geleid tot hogere financiële lasten voor de gemeente.
Het verschil met de begrote aantal toekenningen wordt veroorzaakt doordat op het moment dat de
begroting werd opgesteld uitgegaan werd van een rooskleuriger scenario dan die zich op dit moment
voltrekt.

Financiën
Bedragen x € 1.000,--

Programma
Werkgelegenheid en inkomen
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
27.719
-21.348
6.372
0
0
6.372

Primitieve
begroting
2011
25.172
-21.115
4.057
0
0
4.057

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
28.405
-21.584
6.820
0
-129
6.692

Rekening
2011

Saldo
2011

29.265
-22.607
6.658
0
0
6.658

-860
1.022
162
0
-129
33

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- uitkeringsverstrekking
- re-integratie
- kindplaatsen
- sociale werkvoorziening
- armoedebestrijding
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Programma 3 Maatschappelijke zorg
Doelstellingen
•

Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijke verkeer
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Sociale cohesie op wijkniveau neemt toe; bewoners leveren een bijdrage aan de

Indicatoren
Kerncijfer sociale kwaliteit

leefbaarheid in hun wijk (Wmo).
Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie onder

Het % zelfstandig wonende burgers

‘kwetsbare’ burgers neemt toe (Wmo).

met een beperking

Mantelzorgers ervaren minder knelpunten (Wmo).

Het % mantelzorgers dat regelmatig of
voortdurend knelpunten ervaart.

Het aantal vrijwilligers neemt toe of blijft gelijk (Wmo)

Het % dat aan vrijwilligerswerk doet.

Voorkomen dat mensen ziek worden en mede daardoor het beroep op zorg helpen

Het % inwoners dat de gezondheid in

beperken (Lokaal gezondheidsbeleid).

de Leefbaarheidsmonitor redelijk tot
zeer goed noemt.

Het herstellen en bevorderen van de financiële zelfstandigheid van inwoners bij schulden

• Aantal klanten bij schuldhulp-

en verdere invulling geven aan het onderdeel preventieve schuldhulpverlening

verlening.
• Aantal terugkerende klanten.

Het bereiken van een adequate inburgering in de Velsense gemeenschap van oudkomers

Aantal inburgeringtrajecten

en nieuwkomers
Het beleid op het gebied van algemene individuele voorzieningen gestalte geven

Aantal klanten dat gebaat is bij
algemene individuele voorzieningen

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Visie 2025
Een van de uitgangspunten van Visie op Velsen 2025 is dat de inwoners van onze gemeente meer dan
voorheen worden aangesproken op hun eigen kracht. Zowel in het Wmo-project ‘de Kanteling’ als in het
project ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ (onderdelen van de Wmo-visie 2012 -2015) werken we aan deze
uitgangspunten.
Collegeprogramma 2010-2014
Lokaal gezondheidsbeleid
In 2011 is, zoals staat in het collegeprogramma, de inzet op gezondheidspreventie voorgezet.
Gezondheidspreventie richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl (voldoende beweging, niet
roken en overmatig alcohol drinken vermijden) en het tegen gaan van depressieverschijnselen. Daarbij ging
de aandacht uit naar mensen die minder goed voor hun eigen gezondheid kunnen zorgen.
In 2011 is een start gemaakt met een regionale visie luchtkwaliteit die als doel heeft om, zoveel mogelijk, de
hoeveelheid fijnstof terug te brengen. Dit ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.
Een visiedocument met daar bijhorende maatregelen is begin 2012 gereed.
Welzijn nieuwe stijl / herijking van de ontmoetingsactiviteiten
Op basis van dit collegeprogramma is een eerste aanzet gegeven voor Welzijn nieuwe stijl. Deze aanzet
stond onder externe begeleiding. Omdat de uitvoering van Welzijn nieuwe stijl in belangrijke mate ook
gevolgen heeft voor de werkwijze van Stichting Welzijn, Socius en COB/ Zorgbalans, namen
vertegenwoordigers van deze organisaties hieraan deel. Vanuit de eerste aanzet wordt hier in de komende

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

32

maanden verder aan gewerkt. Belangrijk onderdeel is onder meer de aandacht voor de
ontmoetingsactiviteiten en de manier waarop deze worden georganiseerd. Meer dan ooit moeten de
Velsenaren hier zelf een rol in vervullen.
(Herijking van de–) accommodaties
De raad heeft in ‘Samen aan de slag: Visie op maatschappelijke ondersteuning in Velsen(2012-2015)’ de
volgende twee uitgangspunten voor het accommodatiebeleid vastgelegd,
In een ontmoetingscentrum moeten jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.
Deze centra moeten goed toegankelijk zijn voor mensen die er activiteiten willen volgen en/of zich
willen ontplooien.
Het eerste uitgangspunt betekent dat waar nu in een wijk én een buurthuis én een wijksteunpunt staan,
deze worden geïntegreerd tot één ontmoetingscentrum. Uitgangspunt twee betekent dat wordt gestreefd
naar één gesubsidieerde accommodatie per wijk.
Concreet hebben deze uitgangspunten voor vier accommodaties gevolgen:
Wijksteunpunt De Delta (de ontmoetingsactiviteiten voor ouderen zijn hier media 2011 beëindigd)
Buurthuis de Veste (de ontmoetingsactiviteiten zijn met ingang van 31 december 2011 beëindigd)
Wijksteunpunt Watervliet. De planning was dat de activiteiten voor ouderen met ingang van 1
januari 2013 geïntegreerd zouden worden in buurthuis de Mel. In verband met de brand in de Mel
op nieuwjaarsdag 2012 wordt opnieuw bezien hoe nu verder te handelen mede gelet op de plannen
rond de brede school in Velsen-Noord.
Met ingang van 2013 worden activiteiten voor ouderen geïntegreerd in buurthuis de Dwarsligger. In
de voorjaarsnota wordt bekeken of en zo ja hoe de ruimten van wijksteunpunt Zeewijk gebruikt
kunnen worden voor de bewoners.
Vanuit de ambitie om de leefbaarheid in alle wijken op peil te houden is in Santpoort-Noord gewerkt aan de
realisering van een nieuw tijdelijk onderkomen voor Stichting Dorpshuis ‘Het Terras’. In september 2011 is
dit onderkomen gerealiseerd in het voormalig stationsgebouw. Zowel de Stichting als de gebruikers zijn er
tevreden over. De energie is nu gericht op het realiseren van een permanent locatie.
De lokale seniorenagenda
Elk kwartaal is er bestuurlijk overleg tussen de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen en de
gemeente over actuele onderwerpen die voor ouderen van belang zijn. De LSBO is in 2011 onder andere
betrokken bij beleidsontwikkeling op het gebied van de Woonvisie en de Visie op maatschappelijke
ondersteuning. Begin 2012 ontvangt de raad een notitie over dit onderwerp.
Iedereen voelt zich thuis in Velsen: Wmo-beleidsplan 2008-2011
In maart 2011 is door de gemeenteraad het Wmo-beleidsplan ‘Iedereen voelt zich thuis in Velsen’
geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het overgrote deel van de actiepunten uit dit Wmobeleidsplan is gerealiseerd of is opgenomen in regulier beleid. Inmiddels zijn de actiepunten die nog
gepland stonden op het gebied van ‘jeugd’ ook gerealiseerd (zie programma 4). Het punt ‘één portaal voor
alle maatschappelijke zorg’ en het voornemen om de verschillende informatie, advies en
ondersteuningsfuncties beter op elkaar af te stemmen (inclusief het realiseren van een digitale sociale
kaart), zijn als ambities meegenomen naar de nieuwe beleidsperiode.
Samen aan de slag: Visie op maatschappelijke ondersteuning 2012-2015
In maart, april en mei 2011 zijn participatiebijeenkomsten georganiseerd met als doel de inbreng van het
maatschappelijk middenveld voor het nieuwe beleidsplan te verzamelen. Voor het zomerreces 2011 zijn de
conceptuitgangspunten en ambities in een kaderstellend debat met de raad besproken. Op 1 december
2011 heeft de gemeenteraad de Wmo-visie (2012-2015) vastgesteld.
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December 2011 is gestart met de uitvoering van het Wmo-programma. Dit programma geeft de raad inzicht
in:

de Wmo (beleids)thema’s op basis van projectafspraken

de wettelijke taken en werkzaamheden (overheveling AWBZ, overheveling jeugdzorg, Wet Werk Naar
Vermogen etc.)

de resultaten en effecten (en de onderlinge samenhang) hiervan

de inzet van middelen
Op basis hiervan wordt de raad op tijd en goed geïnformeerd bij het nemen van kaderstellende besluiten.
Deze werkwijze zorgt voor een betere informatievoorziening over de Wmo-ambities, de resultaten en de
middelen.
Projecten
Het Wmo-programma op basis van de bovengenoemde Visie 2012 2015 bestaat uit de volgende projecten:
1. Decentralisatie individuele en groepsbegeleiding AWBZ
2. Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning
3. Vorming van één toegangsportaal voor alle maatschappelijke zorg
4. Welzijn Nieuwe Stijl in relatie tot het sociaal culturele werk en wijkgerichte dienstverlening.
5. De Wmo-kanteling
6. Mantelzorgondersteuning
7. Invoering nieuwe wet Schuldhulpverlening
8. Jeugdbeleid 2012-2015 (progamma 4)
9. Decentralisatie Jeugdzorg (programma 4)
De Wmo-kanteling
Aanvullend op collegebericht 142 van 2011 waarin aandacht aan besteed aan dit onderwerp is het nog van
belang op te merken dat de ontwikkelingen op dit gebied elkaar snel opvolgen.
De interne bedrijfsvoering wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze. Dit heeft organisatorisch veel
consequenties. Met betrekking tot dit onderwerp doen wij er alles aan om als regio IJmond samen op te
trekken.
De invoering van de nieuwe wet Schuldhulpverlening
De invoeringsdatum is een aantal keren uitgesteld. De streefdatum voor de invoering van deze wet is nu 1
juli 2012. Belangrijkste kenmerk van deze wet is dat gemeenten verplicht worden om de rechtszekerheid
van aanvragers van een traject schuldhulpverlening te waarborgen; nu is nergens vastgesteld wat
bijvoorbeeld doorlooptijden van aanvragen op dit gebied zijn en is nergens bepaald welke bezwaar- en
beroepsmogelijkheden aanvragers hebben. Een van de eerste zaken die in het kader van deze nieuwe wet
geregeld moeten zijn, is het aan de raad voorleggen van een verordening waarin alle spelregels rondom
schuldhulpverlening zijn vastgelegd.
De eerste bezuinigingen die het college heeft doorgevoerd
In de gemeentelijke begroting voor 2011 zijn door de raad de volgende bezuinigingen op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning vastgesteld:
- € 200.000 op het gebied van de collectieve Wmo-voorzieningen;
- € 500.000 op het gebied van de individuele Wmo-voorzieningen, waarbij voor 2011 een bedrag van
€ 150.000 is voorzien.
De bezuinigingen op de collectieve Wmo-voorzieningen zijn in 2011 gerealiseerd.
Voor 2011 was de doelstelling om op het onderdeel individuele voorzieningen Wmo een bezuiniging te
realiseren van € 150.000.
In de uitvoering zijn tal van maatregelen doorgevoerd om hier invulling aan te geven.
Met een bezuiniging van omstreeks € 500.000 over 2011 zijn wij ruimschoots geslaagd in onze opzet.
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In de gemeentelijke begroting voor 2012 heeft de raad aanvullende bezuinigingen vastgesteld:
5% op de subsidies;
- € 200.000 op de ontmoetingsactiviteiten en accommodaties.
De uitvoering van het collegeprogramma en het Coalitieakkoord 2010 -2014 staan bij programma 3 sterk in
het teken van de bezuinigingen op het welzijnswerk per 2012. In de voorjaarsnota 2011 en de daarmee
samenhangende meerjarenbegroting 2012-2015, is dit nog versterkt. Deze bezuinigingen treffen vooral
SWV en COB en in mindere mate Socius. Vooruitlopend op de situatie per 2012 is met deze organisaties
overlegd over hoe zij zelf een samenhangend beleid kunnen uitvoeren. Kernpunten daarin zijn Welzijn
nieuwe stijl, de vraag achter de vraag, het versterken van het zelforganiserend vermogen en de
zelfredzaamheid van de burgers, en de rol van vrijwilligers. In het Wmo-beleid komt dit alles tot uitdrukking.
Specifieke aspecten van dit overleg betroffen de consequenties van het collegebesluit (als uitvoering van
de Voorjaarsnota) om per 2013 de subsidierelatie met COB te beëindigen, en de wijze waarop SWV en
Socius vanaf dat moment binnen de inhoudelijke en financiële kaders in samenhang voor uitvoering hiervan
kunnen zorgen. De verwachting is dat ondanks deze extra druk de dienstverlening en de activiteiten kunnen
blijven beantwoorden aan de vraag van de burgers.
OV-Taxi
Per 1 januari 2011 heeft de provincie Noord-Holland een overeenkomst gesloten met De BIOS-groep. Dit
bedrijf verzorgt voor de provincie de OV-Taxi; een vorm van openbaar vervoer waarin burgers met een
beperking tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen. Samen met alle gemeenten uit de IJmond en Zuid
Kennemerland hebben wij een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie, die de uitvoering van
deze OV-Taxi regelt. De resultaten van deze vorm van openbaar vervoer zijn opmerkelijk veel beter dan
voor 1 januari 2011. In de loop van de komende jaren zullen ons blijven inzetten om deze vorm van
openbaar vervoer kwalitatief op het peil te houden dat nu is bereikt.
Inburgering
Het inburgeringtraject bestond in 2011 uit een combinatie van taalscholing en een traject gericht op het
vinden van (vrijwilligers)werk. Door de combinatie van de Nederlandse taal te leren en in de praktijk te
brengen is het voor inburgeraars mogelijk beter en sneller onze taal te beheersen. Bovendien geeft het ze
beter zicht op hun mogelijkheden in de samenleving. Inburgeraars worden bijgestaan in het vinden van
werk of een andere vorm van participatie en krijgen zodoende maximaal de kans deel te nemen en bij te
dragen aan de samenleving.
In 2011 zijn rond de 40 inburgeraars gestart met dit traject. Daarmee is het aantal beduidend lager dan in
2009 (167) en 2010 (121). In de afgelopen jaren is er een inhaalslag gemaakt in het opscholen van
oudkomers.
Per 1 januari 2013 verandert de Wet Inburgering naar verwachting zodanig dat inburgeraars via een sociaal
leenstelsel hun inburgering gaan betalen. De gemeente zal dan geen aanbod meer doen. De doelgroep
bestaat uitsluitend nog uit nieuwkomers. Van de huidige groep oudkomers die nog geen aanbod heeft
gekregen wordt bekeken of zij daar in 2012 nog gebruik van kunnen maken.
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Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Versterken van de positie van

Toename van het aantal

Uitvoering geven aan het

Zie hiervoor de Wmo-

kwetsbare burgers

kwetsbare burgers dat

beleidsplan Wmo 2008-2011

benchmark en het Wmo-

ondersteund door voorzieningen

klanttevredenheids-

vanuit de Wmo zelfstandig kan

onderzoek.

blijven wonen
Toename van de sociale

- Vooraf afgesproken

Uitvoering geven aan het

17% van de bewoners heeft

cohesie op wijkniveau

percentage bewoners van een

beleidsplan Wmo 2008-2011

een buurthuis bezocht.

Versterking van het

Uitvoering geven aan het

Aandacht is besteed aan het

vrijwilligerswerk, waaronder

beleidsplan Wmo 2008-2011

Europees jaar van de

wijk neemt deel aan
welzijnsactiviteiten;
- deelnemers zijn in overgrote
meerderheid tevreden over de
aangeboden activiteit
- bewoners zijn tevreden over
de sociale cohesie
Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk voor kwetsbare

vrijwilliger.

groepen
Mantelzorg

Ondersteuning van

Uitvoering geven aan het

In 2011 is een Regionale

mantelzorgers

beleidsplan Wmo 2008-2011

visie mantelzorgondersteuning ontwikkeld.
Deze visie wordt verder
geconcretiseerd in een plan
van aanpak
mantelzorgondersteuning
2011-2013. De realisatie van
de mantelzorgspeerpunten is
terug te vinden in de Wmoevaluatie, die in de
raadssessie van maart 2011
is besproken.

Openbare Geestelijke

Signaleren en toeleiden naar

Collectieve preventie,

de evaluatie van het

Gezondheidszorg / Huiselijk

hulpverlening. Verbeteren

deskundigheidbevordering

regionaal sociaal kompas is

Geweld

ketensamenwerking

Ondersteunende begeleiding

gepland in 2012.

Ondersteuning van kwetsbare

Ondersteuning geven aan

SWV en Socius rapporteren

burgers

kwetsbare groepen (psychosociaal

in het voorjaar van 2012 over

en AWBZ-pakket maatregel):

de realisatie van de

Projecten: Financiële administratie

prestatieafspraken in 2011.

thuis (FAT) en Formulierenbrigade

Bij FAT 16 actieve
vrijwilligers ten behoeve van
begeleiding van 21 cliënten;
bij Formulierenbrigade: 4
getrainde brigadiers, ten
behoeve van 800 cliënten.
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Speerpunt
Alcohol- en drugsbeleid

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Het terugdringen van het aantal PR campagne en

Integraal uitvoeringsplan

jongeren dat overmatig alcohol

preventieactiviteiten (gezonde

Alcohol en genotmiddelen./

drinkt en/of softdrugs gebruikt

school en genotsmiddelen)

Emovorapport (GGD)

Algemene Gezondheidszorg

Voorkomen en bestrijden

Infectieziektebestrijding, medisch

Meerjarenbeleidsplan GGD.

(GGD)

epidemieën

milieukunde, vaccinatie en

Uitvoering wettelijke taken.

advisering
Jeugdgezondheidszorg

Beschermen en bevorderen

Uitvoering uniforme basistaken,

Gegevens 2010: Bereik 0-4

gezondheid van kinderen 0-19

maatwerktaken, Digitaal Dossier

jarigen: 99% en 4-19 jarigen:

jaar

92%

Intensivering inburgering

Inwoners met of zonder

Inburgeringtraject aanbieden in

Inburgeraars leren sneller de

oudkomers

uitkering te laten participeren in

combinatie met een traject naar

taal en zijn beter in staat

de samenleving

werk

deel te nemen aan de
samenleving door te werken
of anderszins te participeren.

Het verstrekken van algemene

Burgers zo goedkoop en

Afspraken maken met onder meer

De afspraken hebben ertoe

individuele voorzieningen

adequaat mogelijk

leveranciers van hulpmiddelen.

geleid dat de doorlooptijden

voorzieningen te verstrekken

Ondermeer is afgesproken een

voor het verstrekken van

voorziening al te leveren voordat de voorzieningen aanmerkelijk
afwikkeling van een aanvraag

zijn teruggedrongen.

definitief heeft plaatsgevonden.
Hierbij volstaat een indicatie die
uitwijst dat er recht op een
voorziening bestaat.
Preventie schuldhulpverlening

Zoveel mogelijk nieuwe

Financiële educatie voor leerlingen

De educatie op dit terrein is

verder ontwikkelen

aanvragen schuldhulpverlening

van het VMBO, praktijkscholen en

verder geïntensiveerd in de

voorkomen

ROC’s uitbreiden

integrale aanpak van
schuldhulpverlening, waarbij
diverse instellingen een rol
vervullen.

Indicatoren:
Indicator

Tevredenheid over dienstverlening aan
mensen met een beperking

Type

Bron

Prestatie Cliënttevredenheids-

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

95%

92%

n.n.b.

7.4

7.3

n.n.b.

2010

95%

2010

91%

2010

7.4

2010

7.3

onderzoek (SGBO)

Landelijk percentage
Rapportcijfer Toegang tot ondersteuning

Laatste

Prestatie- Cliënttevredenheidsonderzoek (SGBO)

Landelijk percentage
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Indicator

Type

Bron

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

7.7

7.8

n.n.b.

7.4

7.4

n.n.b.

2010

7.7

2010

7.8

2010

7.4

2010

7.4

Leefbaarheidsmonitor

2009

15%

#

15%

X

Bezoek aan buurthuizen 18+’ers

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

8%

#

18%

17%

Bezoek aan wijksteunpunten onder 65+’ers

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

9%

#

9%

8%

% mensen dat vrijwilligerswerk verricht

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

38%

#

38%

33%

% mantelzorgers dat regelmatig of

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

14%

#

14%

14%

Kerncijfer sociale kwaliteit (sociale cohesie) Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6.4

#

6.4

6.4

% Inwoners dat de gezondheid redelijk tot

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

79%

#

79%

77%

Effect

EKD-rapportage *

2010

8%

-

-

-

-

2011

10%

24%

21%

10%

2011

n.n.b.

39%

-

n.n.b.

Rapportcijfer Hulp bij het huishouden

Prestatie Cliënttevredenheids-

Laatste

onderzoek (SGBO)
Landelijk percentage
Rapportcijfer Voorzieningen (rolstoelen,

Prestatie Cliënttevredenheids-

scootmobielen, woonvoorzieningen)

onderzoek (SGBO)

Landelijk percentage
Mensen met een adl-beperking die

Effect

zelfstandig wonen (%)

voortdurend knelpunten ervaart

zeer goed noemt
Kinderen met gezondheidsrisico’s (%

-

verwijzigingen (gemeten in 2010 –
bekendheid in 2011)
Aantal oggz doelgroepen in hulpverlening

Prestatie Brede Centrale Toegang

Uitvalpercentage traject schuldhulpverlening Effect

Sociaal.nl

(2007 38%)
Landelijk percentage

De volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats
het symbool X staat voor: dit wordt niet meer onderzocht via de benchmark
* Toelichting Kinderen met gezondheidsrisico’s.
Op basis van de gegevens uit 2010 kan gerapporteerd worden in 2011. De JGZ 4-19 heeft 8% van de
onderzochte kinderen verwezen. 27% naar aanleiding van psychosociale bevindingen, 25% vanwege visus
en 7% naar aanleiding van overgewicht. Niet in percentage uit te drukken, maar in aantallen: 3 kinderen zijn
verwezen vanwege vermoedens van kindermishandeling.
De EKD-cijfers over 2011 zijn in juli 2012 beschikbaar.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Maatschappelijke Zorg
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
18.049
-2.458
15.592
0
0
15.592

Primitieve
begroting
2011
15.912
-2.353
13.559
0
0
13.559

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
18.065
-2.425
15.640
0
-50
15.590

Rekening
2011

Saldo
2011

19.064
-3.060
16.004
0
-50
15.954

-999
635
-364
0
0
-364

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- Wmo / individuele verstrekkingen
- Wmo / hulp bij het huishouden
- woonruimteverdeling zorg gerelateerd
- opvang en inburgering
- wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorzieningen
- jeugd en jongeren
- maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen
- volksgezondheid
- schuldhulpverlening
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Programma 4 Jeugd en Educatie

Velsen wil kinderen en jongeren alle mogelijkheden en kansen bieden in hun ontwikkeling en
ouders/opvoeders ondersteunen bij hun aandeel in de opvoeding.
Daartoe biedt Velsen, vanuit verschillende beleidsterreinen, voorzieningen aan: sport, onderwijs,
combinatiefuncties, welzijn, cultuur, brede scholen. Ook worden de functies vanuit het Centrum voor Jeugd
en Gezin aangeboden (informatie en advies, signalering, doorverwijzing).
Doelstellingen
• Het realiseren en in standhouden van voorzieningen t.b.v. onderwijs, jeugd en educatie
• Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een startkwalificatie
en maximale individuele ontplooiing
• Voorkoming van (het ontstaan van) achterstanden waardoor mensen van de doelgroep (later)
belemmerd worden in de maatschappij te participeren
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkelingen van de jeugd

Indicatoren
Prestatieafspraken met JGZ Kennemerland (0-4
jaar) en GGD Kennemerland (4-19 jaar)

Het ondersteunen van het onderwijs zodat jongeren met een startkwalificatie De leerlingen verlaten het onderwijs met een
het onderwijs verlaten

startkwalificatie

Het creëren en in stand houden van adequate huisvestingsvoorzieningen

De onderwijsgebouwen voldoen aan de daaraan

voor basis en voortgezet onderwijs.

volgens landelijke wet- en regelgeving te stellen
normen.

Het reduceren van voorzieningen voor tijdelijke onderwijshuisvesting

Er is voldoende ruimtecapaciteit voor onderwijs
beschikbaar

Het optimaliseren van bestaande huisvesting voor hedendaags onderwijs

Realisering aanvragen onderwijskundige
vernieuwing

Algemeen
Er is een samenhang tussen programma’s 3, 5 en 6 voor het jeugd- en onderwijsbeleid.
Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: het collegeprogramma
2010-2014; ‘Jong in Velsen, 2008-2011’; en het jaarprogramma jeugd 2010-2011; ‘Visiedocument Brede
Scholen 2010-2014’ en de beleidsnotities over de vormgeving van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Velsen.

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het is een wettelijke verplichting om, eind 2011, in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
te hebben. Velsen voldoet met twee fysieke inlooppunten (Velserbroek en IJmuiden) en de telefonische en
digitale bereikbaarheid van het CJG aan die verplichting.
Maar meer nog dan het voldoen aan de wettelijke verplichting is het CJG een belangrijke ontwikkeling in de
zgn. jeugdketen. Het CJG is dé plek waar jeugdigen, ouders en andere opvoeders terecht kunnen met
vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een preventieve en laagdrempelige voorziening en bereidt
zich voor op de rol van front-Office/voorportaal voor de jeugdzorg. Een taak die in de nabije toekomst bij
gemeenten wordt neergelegd.
Er is in 2011 gewerkt aan het met elkaar verbinden van de niet-justitiële en justitiële zorgstructuur rondom
jeugdigen. Dat heeft geleid tot een voorstel voor een zorgstructuur risicojeugd met korte lijnen naar zowel
het CJG als het Veiligheidshuis. Het Jeugdinterventieteam en het team Bemoeizorg schuiven hierbij in
elkaar.
Jeugdbeleid
Met het afsluiten van de beleidsperiode van de Nota Jong en Velsen, 2008-2011, staat een nieuwe
beleidsronde voor de deur. Een integraal en interactief beleidsvoorbereidend traject is in gang gezet waarbij
alle relevante interne en externe partijen zijn betrokken en waarbij vooral ook de jeugd zelf een actieve rol
krijgt toebedeeld.
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In het najaar van 2011 is een succesvolle werkconferentie Positief Jeugdbeleid gerealiseerd waaruit veel
goede suggesties zijn gekomen en belangrijke contacten met de jeugd zijn gelegd.
Brede Scholen
In verband met de noodzaak voor nieuwbouw, het draagvlak binnen de school en in de wijk en de
beschikbare middelen van de provincie is de ontwikkeling van een brede school in Velsen-Noord
voortvarend ter hand genomen. Het Plan van Aanpak is eind oktober ter goedkeuring aan de provincie
aangeboden. Met de relevante partijen, die gezamenlijk vorm gaan geven aan de brede school, wordt
gewerkt aan het programma dat de brede school gaat bieden.
Ook door vijf andere (potentiële) brede scholen is, in 2011, een visie en plan van aanpak ontwikkeld en aan
de gemeente aangeboden.
Combinatiefuncties
De combinatiefunctionarissen zijn voor het derde (school)jaar aangesteld. Deze functionarissen zetten zich
in toenemende mate in bij de in ontwikkeling zijnde brede scholen. In september 2011 is via een verklaring
bij het Rijk aangegeven te kiezen voor het aanstellen van 6,1fte. Naar aanleiding van een aangehouden
motie zal er naar verwachting in het voorjaar van 2012 op verzoek van de gemeenteraad een sessie
plaatsvinden.
Schoolmaatschappelijk werk
In het primair onderwijs wordt het schoolmaatschappelijk werk al enige jaren aangeboden. De ervaring leert
dat de ondersteuning door het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen die dat nodig hebben, voorkomt
dat zij zwaardere vormen van (geïndiceerde) zorg nodig hebben. Het is een belangrijke reden om dit werk
ook in het voortgezet onderwijs aan te bieden. Dit ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg waarbij
vooral ingezet wordt op toegankelijke en laagdrempelige voorliggende voorzieningen om zo de instroom in
de geïndiceerde zorg en hulpverlening terug te dringen.
Verwijsindex Risicojeugd (VIR)
Bij de Verwijsindex zijn 28 organisaties aangesloten. Van sommige organisaties worden de medewerkers
nog getraind. Over het eerste halfjaar van 2011 zijn in totaal 405 meldingen geweest. Daaruit zijn 116
matches gekomen. Een match wil zeggen dat er twee of meer hulpverlenende instellingen bij een cliënt
betrokken zijn om te komen tot een betere samenwerking en afstemming van de zorg/hulp.
Volwasseneneducatie
Binnen de volwasseneneducatie wordt het OCW budgetonderdeel WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) van het Participatiebudget besteed aan enerzijds Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
(VAVO) en anderzijds basiseducatie/taalscholing. Door een verminderde budgettoekenning vanuit het Rijk
is er gekozen voor een herverdeling van de gelden. Voor de VAVO is het aantal bekostigde trajecten gelijk
gebleven met vorig jaar, voor basiseducatie/taalscholing is gekozen voor een vermindering van de
bekostiging van het onderdeel Open Leer Centrum (OLC). De functie van het OLC blijft gehandhaafd maar
de keuze voor een andere opzet brengt minder begeleidingskosten met zich mee.
• VAVO
Het afgelopen jaar is vooral besteed aan het transparant maken van de rapportages en de behaalde
resultaten. In 2011 zijn uit de gemeente Velsen in totaal 51 trajecten VAVO bekostigd. Een gedeelte van dit
aantal betrof examenkandidaten voor een diploma, het slagingspercentage was 100%. Een ander gedeelte
betrof deelcertificering waarbij het slagingspercentage 87% was.
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• Basiseducatie/Taalscholing
Ook voor basiseducatie is getracht een meer transparante wijze van budgetverdeling en toekenning te
verkrijgen. Daarnaast is er door goed overleg een efficiënter cursusaanbod tot stand gekomen. Het aanbod
is hierdoor beter afgestemd op de doelgroep en hun mogelijkheden. Ook is een gedeelte van de doelgroep
‘inburgeraars’ als Webcursist bekostigd.
Onderwijshuisvesting
In 2011 is verder uitvoering gegeven aan het Masterplan Onderwijshuisvesting dat de raad in januari 2010
heeft vastgesteld.
De geplande uitbreiding van het gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid, nu in uitvoering, is medio 2012
gereed. Ook de uitbreiding van het Ichthus Lyceum in Driehuis wordt gerealiseerd. De school maakte al
geruime tijd gebruik van noodhuisvesting. Door de uitbreiding van het gebouw verdwijnt deze
noodvoorziening in de zomer van 2012. Door de bouwwerkzaamheden op het schoolplein van de school is
de tijdelijke huisvesting verplaatst naar het naastgelegen terrein van het voormalige Missiehuis.
Met het schoolbestuur van het Vellesan College is verder gewerkt aan planvorming voor het versterkt
VMBO. Plannen voor uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Briniostraat verkeren in een vergevorderd
stadium. Daarnaast wordt overlegd over de nieuwbouw voor het VMBO.
De geplande nieuwbouw van basisschool de Zandloper in IJmuiden wordt zoveel mogelijk in samenhang
met de plannen voor de sporthal Zeewijk gerealiseerd. In overleg met het schoolbestuur wordt bekeken wat
hierbij de mogelijkheden zijn. Voor basisschool de Klipper in IJmuiden is vervangende nieuwbouw op de
huidige locatie gepland. Met het schoolbestuur is zowel over de planvorming als over de noodzakelijke
tijdelijke huisvesting tijdens de bouw overleg.
Het college heeft na een locatieonderzoek een besluit genomen over de locatie voor nieuwbouw van de
Bosbeekschool in Santpoort-Noord. Er is een goede oplossing gevonden voor de tijdelijke huisvesting van
de groepen die nu wegens ruimtegebrek niet in het hoofdgebouw kunnen worden gehuisvest.
Conform het Masterplan Onderwijshuisvesting zijn het afgelopen jaar de geplande uitbreidingen aan de Jan
Campertschool in Driehuis (één lokaal) en basisschool de Pleiaden in IJmuiden (twee lokalen) gerealiseerd.
Voor de gymzaal in Santpoort-Zuid is de planvorming afgerond en de bestemmingsplanprocedure volgens
planning opgestart.
In 2011 is daarnaast een belangrijke verbetering van de huisvesting gerealiseerd door maatregelen gericht
op het verbeteren van het binnenklimaat op een aantal basisscholen. Er is gebruik gemaakt van de
rijkssubsidie ‘verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs’. Hiervoor was cofinanciering door de
gemeente een voorwaarde. In goed overleg met de schoolbesturen zijn alle aangevraagde maatregelen
uitgevoerd.
Leerlingenvervoer
Voor leerlingen die een school bezoeken die past bij het onderwijs dat voor die leerlingen het meest
geschikt is, bestaat de mogelijkheid om het vervoer naar die school door de gemeente te laten vergoeden
of te laten verzorgen. De gemeente regelt dit vervoer naar school via de verordening leerlingenvervoer. De
gemeenteraad heeft besloten om het leerlingenvervoer te versoberen. Voordat de raad tot besluitvorming
overgaat, is het concept van een gewijzigde verordening in december ter inzage gelegd zodat belanghebbenden de kans wordt geboden om een zienswijze in te dienen op dit voorstel. In de gewijzigde
verordening staat dat de afstand tussen de woning en de school tenminste 6 kilometer moet zijn om
leerlingenvervoer toe te kennen.
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Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
Ontwikkelfase afronden

Resultaat

Centrum voor Jeugd en Gezin

Laagdrempelig opvoedings-

(CJG)

ondersteuning en preventieve

- 2 CJG-inlooppunten in Velsen
- regionale website en

jeugdzorg

telefonische bereikbaarheid
- training CJG medewerkers

Verwijsindex risicojongeren

Vroegtijdige signalering van

Implementatie van het

- 28 organisaties aangesloten

problemen bij jeugdigen en

informatiesysteem

- 405 meldingen tussen 1-1-

coördineren van aanpak

2011 en 1-7-2011
- 116 matches

Brede scholen

Stimuleren ontwikkeling van

Inzetten op Brede School

- Plannen ontwikkeling Brede

Brede Scholen

Velsen-Noord

School in Velsen-Noord in
vergevorderd stadium
- 5 andere brede schollen
hebben visie en plan van
aanpak ontwikkeld

Invoeren Wet OKE

Toegankelijke voorschoolse

Implementeren wet OKE en

voorzieningen

uitvoeren VVE programma’s en vastgesteld
schakelactiviteiten

- de doelgroep VVE is opnieuw
- de toeleiding en verwijzing
van doelgroepkinderen gebeurt
volgens afspraken,vastgelegd
in een stroomschema
- er is een folder ontwikkeld
over VVE die ouders van de
gemeente ontvangen
- voor het versterken van de
doorgaande lijn van voor- naar
vroeg schoolse educatie is het
observatie- en overdrachtsformulier ontwikkeld en
ingevoerd.
- resultaten van de VVE
worden in de vroegschoolse
periode gemeten

Combinatiefuncties

Verbeteren aansluiting

Aanstellen combinatiefuncties

- 6,1 fte combinatiefuncties zijn

onderwijs, sport en cultuur ter

die samenwerking tussen

aangesteld.

bevordering persoonlijke

brede scholen, sport en cultuur - de persoonlijke ontwikkeling

ontwikkeling jeugd

intensiveren

van de jeugd is bevorderd.

Het creëren en in stand houden Het realiseren en in stand

Voorbereiden nieuwbouw-

Uitvoering Masterplan

van adequate onderwijshuis-

houden van kwalitatief

initiatieven diverse scholen

Onderwijshuisvesting 2010-

vestingsvoorzieningen

hoogwaardige

2017

schoolgebouwen
Reductie tijdelijke

Terugbrengen hoeveelheid

- Integraal strategisch plan

Uitbreiding Ichthus College

onderwijshuisvesting

tijdelijke voorzieningen

opstellen voor Velserbroek

wordt gerealiseerd

- Creëren van structurele

Uitbreiding Felisenum wordt
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

oplossingen voor aanvullende

gerealiseerd

ruimtecapaciteit
Versterken vmbo-beroeps-

Verbeteren kwaliteit van

Realiseren van adequate

Planvorming voor de eerste

gericht onderwijs vanuit

onderwijshuisvesting vmbo-

huisvesting voor het VMBO

fase van het totale project

oogpunt onderwijshuisvesting

beroepsgericht

(totaal 3 fasen) in vergevorderd
stadium

Het optimaliseren van

Aanpassen van onderwijs-

(laten) Uitvoeren van

Uitvoering loopt conform

bestaande huisvesting voor

gebouwen aan hedendaagse

maatregelen voor

planning Masterplan

hedendaags onderwijs

onderwijsvormen

onderwijskundige vernieuwing

Onderwijshuisvesting

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

meting

meting

satie
2010

Vroegtijdig schoolverlaters en

Effect-

Rapportage Regionaal Meld- en

doorstroom

indicator

Coördinatie punt

Bereik binnen doelgroep

LEA-monitor

2011

2011

Streef-

Reali-

Waarden satie
2011

2011

145

150

145

145

85%

80%

85%

85%

80%

75%

80%

80%

Voorschoolse Educatie

Toelichting indicatoren
Centrum voor Jeugd en Gezin – indicator is het aantal gerealiseerde fysieke inlooppunten met de daarbij
behorende taken.
Combinatiefuncties – indicator is het aantal formatieplaatsen voor de combinatiefuncties. De gewenste
uitbreiding is afhankelijk van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Voortijdig schoolverlaten en doorstroom:
Het getal is het aantal leerlingen uit Velsen dat het onderwijs verlaat zonder dat de startkwalificatie is
behaald.
De doorstroom is het percentage van de voortijdig schoolverlaters dat via zorg- en scholingstrajecten weer
naar school gaat.
Bereik binnen doelgroep Voorschoolse Educatie: voor het schooljaar 2011 is de doelgroep door het
college vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: kinderen van ouders die beide een
opleidingsniveau hebben genoten van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kader, kinderen
met een daadwerkelijke taalachterstand in het Nederlands of risico hierop en kinderen die worden
opgevoed in een andere taal of in het Nederlands en een andere taal.
Het rijksbeleid is dat de gemeenten er samen met de instellingen voor opvang en onderwijs voor zorgen dat
deze doelgroep voor 100% wordt bereikt.
Leerplicht
In 2011 is de formatie leerplicht uitgebreid met 20 uur met een functionaris voor de groep leerlingen die de
startkwalificatie nog niet hebben bereikt (16-17 jarigen zonder HAVO diploma of diploma op MBO-2
niveau). Dit wordt betaald uit de rijksbijdrage.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Jeugd en educatie
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
11.439
-2.085
9.354
0
-95
9.258

Primitieve
begroting
2011
11.437
-1.841
9.596
0
0
9.596

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
11.915
-2.209
9.706
0
-251
9.455

Rekening
2011

Saldo
2011

11.911
-2.963
8.947
0
-219
8.729

4
755
759
0
-32
727

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- huisvesting basisonderwijs
- huisvesting voortgezet onderwijs
- leerplicht
- leerlingenvervoer
- lokaal onderwijsbeleid
- volwasseneneducatie
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- overig jeugdbeleid
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Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Doelstellingen
• Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en bevorderen van passieve en actieve deelname
hieraan
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Het bevorderen van actieve en passieve deelname aan kunst- en

Het % inwoners dat actief deelneemt aan kunst en cultuur

cultuuruitingen

Het % inwoners dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1
culturele voorziening heeft bezocht

Het creëren en in stand houden van een breed aanbod op het gebied Het % inwoners dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1
van amateurkunst, podiumkunst, beeldende kunst en kunsteducatie

culturele voorziening in Velsen heeft bezocht

Het bewust maken van de inwoners van de waarde van het

-

cultuurhistorisch erfgoed van Velsen
Het in stand houden op het huidige kwaliteitsniveau van een

Het % inwoners dat lid is van de gemeentelijke openbare

gemeentelijke openbare bibliotheek

bibliotheek

Toelichting op het gerealiseerde beleid
e

2011 was het 3 uitvoeringsjaar van de kadernota Kunst- en Cultuurbeleid 2009 – 2012 “Velsen inspireert”.
In dit jaar is een aantal onderdelen opgepakt uit het uitvoeringsprogramma die nog niet waren gerealiseerd. Zie hiervoor de tabel verderop in deze programmaverantwoording. Hieronder worden de
belangrijkste ontwikkelingen in 2011 beschreven.
Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken
In de Visie wordt met betrekking tot kunst en cultuur uitgegaan van een cultuursector die haar krachten gaat
bundelen. Dit is in lijn met het rijksbeleid waarbij de cultuursector eveneens wordt gestimuleerd om meer op
eigen benen te gaan staan. In 2025 moet aan de kust een interactief museum zijn gevestigd dat is ontstaan
in samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en gesponsord door bedrijven. De theaters
bieden een eigentijds en gevarieerd aanbod aan de (tijdelijke) inwoners van Velsen en maken afspraken in
de regio over de programmering.
Gemeente, culturele instellingen en scholen werken samen op het gebied van cultuureducatie. Dit vanuit de
gedachte dat cultuur bijdraagt aan een sociaal en economisch sterke samenleving.
Dit vergezicht is leidend voor het nieuwe kunst- en cultuurbeleid 2013-2016.
Voorjaarsnota 2011
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 is besloten om te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven
voor Kunst en Cultuur. Het gaat om de uitgaven voor de Bibliotheek, het Witte Theater en het
Kunstencentrum. De taakstelling voor de bibliotheek bedraagt € 300.000 met ingang van 2013. De bijdrage
aan het Witte Theater wordt met ingang van 1 augustus 2013 beëindigd. De subsidie van het
Kunstencentrum wordt met ingang van 1 augustus 2013 verminderd met € 78.000 oplopend tot een
bezuiniging van € 155.000 met ingang van 1 januari 2014.
De culturele instellingen hebben de handen ineen geslagen om de Visie op Velsen uit te werken in een
visie op kunst en cultuur. Daarnaast wordt samenwerking gezocht zowel op het gebied van BackOffice als
programmering. Verder zijn alle instellingen bezig met het opstellen van een businessplan. Hierbij wordt
tevens onderzocht of de functies van het Witte Theater in stand kunnen blijven zonder gemeentelijke
subsidie.
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Cultuureducatie
Op het gebied van cultuureducatie zijn in 2011 een aantal projecten tot stand gekomen.
Het VIS-project (de Velsense InterScholaire) heeft voor de tweede keer plaatsgevonden en een mooie
afsluiting gekregen met het zogenoemde Vistifal. In 2011 is een nieuw project gestart rondom de kunstvorm
dans: Let’s Dance Velsen. In de festivalweek trok een parade van grote en kleine (inter)nationale
dansshows voorbij. Er werd niet alleen gedanst in de theaters en in het Kunstencentrum, maar ook op de
e
markt, in het gemeentehuis en op school. In april 2012 verwachten we de 2 editie.
De culturele organisaties werkten nauw samen met het onderwijs om deze succesvolle projecten vorm te
geven.
Ook in 2011 konden de badgasten weer gebruik maken van de Strandbibliotheek en zijn er weer tal van
activiteiten in en rondom deze bijzondere bibliotheekvorm georganiseerd.
In het kader van de regionale samenwerking in de IJmond heeft de gemeente Velsen wederom bijgedragen
aan het Young Art Festival in Beverwijk. Aan dit festival hebben leerlingen van het voortgezet onderwijs in
Velsen deelgenomen. In ruil daarvoor hebben een aantal acts van het Young Art festival opgetreden tijdens
het Havenfestival in IJmuiden. Ook was op het Havenfestival het theaterproject ‘Bik en Arnold’ te zien.
Tot 1 september 2012 is het mogelijk voor de Velsense scholen om gebruik maken van de ondersteuning
van ’t Platform, de provinciale steunfunctie op het gebied van kunsteducatie in de gemeente Heemskerk.
De provincie stopt met ingang van 1 januari 2013 met financiering van deze steunfuncties. De activiteiten
van het ’t Platform worden voor de Velsense scholen overgenomen door de Stadsschouwburg. Het betreft
het opstellen van een kunstmenu voor het primair onderwijs en de organisatie van de Rondjes Cultuur voor
het Voortgezet Onderwijs. Verder worden de combinatiefunctionarissen voor cultuur ingezet zodat de
scholen een goed en gevarieerd binnen- en buitenschools cultuureducatieaanbod krijgen.
Cultuurparticipatie
Op het gebied van cultuurparticipatie heeft de gemeente in 2011, de vertrouwde evenementen, Beeckestijn
Pop en het Havenfestival gesubsidieerd. Voor het Beeckestijn Popfestival kon in 2011 en kan in 2012 nog
gebruik worden gemaakt van cofinanciering via de uitvoeringsregeling Amateurkunst van de provincie
Noord-Holland. Deze regeling stopt met ingang van 1 januari 2013.
In het najaar is, in de Burgerzaal, van het stadhuis, een bijzonder cultuurparticipatieproject georganiseerd.
Met de verhalen van inwoners van Velsen is een voorstelling gemaakt over IJmuiden in de tijd van de
Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de rol van architect Dudok.
Verder zijn onder andere de projecten Cultuur en Meer aan de Westbroekplas in het kader van het 25-jarig
bestaan van de Velserbroek, Koninginnepop in Santpoort, de locatievoorstellingen van Theatergroep
Nomade en Allerzielen Velsen Verlicht financieel ondersteund.
Cultuurhistorie
In januari 2011 is er door de musea in Velsen een gezamenlijk middag georganiseerd in het Zee- en
Havenmuseum. Deze succesvolle samenwerking heeft veel mensen de kans geboden om een kijkje te
nemen bij de musea en te zien wat zij op het gebied van cultuurhistorie en natuur en milieu te bieden
hebben.
In samenhang met het beleidsveld toerisme en recreatie is gekeken hoe we mogelijk de interessante
plekken in Velsen meer onder de aandacht kunnen brengen. Er komen naar verwachting in 2012 wandelen fietsroutes beschikbaar via app’s voor de mobiele telefoon.
Op het gebied van cultuurhistorie speelt het Noord-Hollands Archief (NHA) een belangrijke rol. De
gemeente Velsen participeert samen met de gemeente Haarlem en het Rijk in dit Regionaal Historisch
Centrum. In Haarlem is een goed toegankelijk publiekscentrum in de Janskerk aanwezig waar het mogelijk
is om ondermeer toegang te krijgen tot Velsense archiefstukken. Daarnaast worden steeds meer
archiefstukken digitaal door het NHA beschikbaar gesteld.
In 2011 is gestart met het proces om voor de historische collectie een goede plek te vinden. De objecten
met cultuurhistorische waarde worden in eigendom behouden en in bruikleen gegeven aan musea of
instellingen of in het Stadhuis tentoongesteld. De collectie wordt in 2012 ontsloten via de website van de
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gemeente. Dit geldt ook voor de verzameling beeldende kunst; deze is nu opgenomen in een database, die
eveneens toegankelijk wordt gemaakt via de website. In 2011 is de database geactualiseerd en aangevuld.
In 2011 is een aantal interessante cultuurhistorische projecten gesubsidieerd: het Seehundproject van het
Bunkermuseum, de digitale ontsluiting van de IJdijken en het project 1001 Italianen in de bibliotheek
Velsen.
Kustinnovatie en –informatiecentrum / Huisvesting Pieter Vermeulen Museum
Op 29 september 2011 heeft de raad ingestemd met de locatie aan de kust als nieuwe plek voor het
kustinnovatie en –informatiecentrum waar de activiteiten van het Pieter Vermeulen Museum hun definitieve
plek moeten krijgen. In de eerste helft van 2012 stellen we hiervoor een plan op.
Verzelfstandiging Bibliotheek
Sinds de verschijning van het haalbaarheidsrapport naar de externe verzelfstandiging van de bibliotheek
(eind 2009) hebben zich in de Nederlandse pensioensector ontwikkelingen voorgedaan, die tot gevolg
hebben dat de destijds voorgestelde opties waaronder het personeel kon overgaan naar de stichting voor
een deel nu, vanuit financieel perspectief, minder gunstig zijn. Dit heeft vooral te maken met de positie van
het ambtenarenpensioenfonds ABP. Het ABP brengt nu afwikkelingskosten in rekening voor het
pensioentechnisch nadeel van de B3-stichting. Deze stichting moet worden opgericht voor het zittend
personeel van de bibliotheek, zodat zij hun huidige pensioenaanspraken kunnen behouden. Eind november
2011 is de gemeente geïnformeerd over de hoogte van deze afwikkelingskosten.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Cultuureducatie

Doelstelling
Het bevorderen van actieve en

Activiteit

Resultaat

- Onderzoeken van mogelijkheid In het voorjaar van 2011 is de

passieve deelname aan cultuur, tot oprichten van een

mogelijkheid voor het oprichten

vooral door de jeugd tot 18 jaar. jeugdcultuurfonds Velsen

van een jeugdcultuurfonds in

- Uitvoeren van een kunstmenu

Velsen onderzocht. Helaas

voor het Primair Onderwijs

bleken hiervoor onvoldoende

- Uitvoeren van Rondjes Cultuur middelen beschikbaar te zijn. De
voor het Voortgezet Onderwijs

overige onderdelen zijn

- Organiseren van

gerealiseerd in de vorm van een

samenwerkingsprojecten voor

podiumkunstprogramma voor

primair en voortgezet onderwijs

het Primair Onderwijs en de
Rondjes Cultuur, projecten VIS
en Let’s Dance Velsen in het
Voortgezet Onderwijs.

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van actieve en

- Werven van subsidies bij

In 2011 is € 25.000 (maximale

passieve deelname aan cultuur

provincie en Rijk voor lokale

bedrag) door de provincie

culturele activiteiten -

gehonoreerd vanuit de

Onderzoeken mogelijke

uitvoeringsregeling

projecten in het kader van

Amateurkunst. Hieruit zijn de

community art

projecten Beeckestijn Pop en

- Instellingen stimuleren om

Bik en Arnold mede

ideeën te ontwikkelen voor het

gefinancierd. Deze regeling

bereiken van nieuwe

loopt per 1 januari 2013 af. In

doelgroepen.

2011 zijn er geen community art

- Het vaststellen van

projecten gerealiseerd, maar dit
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
beleidsregels amateurkunst

Resultaat
blijft een aandachtspunt voor de
komende jaren. De culturele
instellingen hebben door
andersoortige activiteiten te
programmeren nieuw publiek
binnen kunnen halen. In de 1e
helft van 2012 zullen beleidsregels voor amateurkunstsubsidies worden vastgesteld.

Cultuurhistorie

Het bevorderen van de

- Onderzoeken van

In 2011 zijn de voorbereidingen

bewustwording van de waarde

mogelijkheden om op een

getroffen om een aantal digitale

van ons cultuurhistorisch

moderne manier (bijv.

wandel- en fietsroutes door

erfgoed

audiotour) de historie, kunst,

Velsen te ontwikkelen. Er wordt

monumenten, archeologie van

hierbij gebruik gemaakt van

Velsen voor het voetlicht te

app’s voor de mobiele telefoon

brengen

of tabletcomputer.

- Activiteiten laten ontwikkelen

De bibliotheek heeft diverse

binnen Historisch Informatie

cultuurhistorische activiteiten

Punt (“TOEN”)

georganiseerd, voorbeeld is het

- Ondersteunen Pieter

project 1001 Italianen.

Vermeulen Museum, Zee- en

De musea hebben een

Havenmuseum en

gezamenlijke museumdag

Bunkermuseum met betrekking

georganiseerd en diverse

tot projecten gericht op

projecten op het gebied van

bewustwording cultuurhistorie

cultuurhistorie uitgevoerd.

van met name schooljeugd.
Pieter Vermeulen Museum

In stand houden van educatieve Meewerken aan de nieuwe

Op 29 september 2011 heeft de

en museale functie op een

huisvesting van het Pieter

raad ingestemd met de locatie

nieuwe locatie aan de kust

Vermeulen Museum aan de kust aan de kust als nieuwe plek
voor het kustinnovatie en –
informatiecentrum waar de
activiteiten van het Pieter
Vermeulen Museum hun
definitieve plek moeten krijgen.
In de eerste helft van 2012 zal
hiertoe een plan worden
opgesteld.

Bibliotheek

Een bestuursvorm voor de

De gemeenteraad heeft op 11

bibliotheek die past bij de

februari 2010 het rapport inzake van 2011 besloten de resultaten

hedendaagse maatschappelijke de haalbaarheid van een

Het college heeft in het voorjaar
van het traject Visie op Velsen

rol en functie van de bibliotheek externe verzelfstandiging van de 2025, de daarbij
en bij de rol van de gemeente

bibliotheek Velsen besproken.

aansluitende financiële

als beleidsbepaler en

De fracties waren in

heroverwegingen en de

opdrachtgever

meerderheid voorstander van de besluitvorming met betrekking
verzelfstandiging. Afgesproken

tot de Voorjaarsnota 2011

is dat de verdere uitwerking van af te wachten alvorens
dit onderwerp en de financiële

besluitvorming met betrekking

dekking in de gemeenteraad

tot verzelfstandiging van de

terug zullen komen.

bibliotheek voor te
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Indien de gemeenteraad in het

leggen aan de raad. In verband

najaar van 2010 instemt met de met gewijzigde pensioenregelverdere verzelfstandiging en de

geving zal het ABP afwikkelings-

financiële consequenties

lasten in rekening gaan

hiervan, zal de verzelfstandiging brengen.
per 1 januari 2012 vorm kunnen
krijgen

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010
Het % inwoners dat actief deelneemt aan

2011

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

22%

#

22%

20%

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

75%

#

75%

71%

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

64%

#

64%

59%

Waarde Jaarverslag Bibliotheek

2011

30%

33%

30%

29%

Prestatie Jaarverslag Bibliotheek

2011

610.000

543.600

2011

88.750

81.060

88.750

81.488

2011

21.000

22.956

21.000

21.427

2011

1.300

1.340

1.300

1.394

kunst en cultuur
Het % inwoners dat in de afgelopen 12
maanden minimaal 1 culturele voorziening
heeft bezocht
Het % inwoners dat in de afgelopen 12
maanden minimaal 1 culturele voorziening
in Velsen heeft bezocht
Het % inwoners dat lid is van de
gemeentelijke openbare bibliotheek
Het aantal uitleningen van de openbare

600.000 513.600

bibliotheek
Aantal bezoekers Stadsschouwburg Velsen Prestatie Jaarverslag
Stadsschouwburg
Aantal bezoekers Witte Theater

Prestatie Jaarverslag Witte
Theater

Aantal cursisten Kunstencentrum

Prestatie Jaarverslag
Kunstencentrum

Het volgende symbool is beschikbaar:
het symbool # staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats
Toelichting indicatoren
Door een opschoning van het ledenbestand, waarbij de wanbetalers uit het ledenbestand zijn gehaald, is
het aantal leden van de bibliotheek enigszins teruggelopen. Het aantal uitleningen daalt (dit is een
landelijke trend), maar het aantal bezoekers is in de periode 2010 – 2011 gestegen van 282.200 naar
312.000 per jaar.
De Stadsschouwburg heeft te maken met de landelijke trend van dalende bezoekersaantallen. Ook de
BTW-verhoging op theaterkaarten van 6% naar 19% met ingang van 1 juli 2011 speelt een rol bij deze
trend. In 2011 is het de Schouwburg desondanks gelukt om iets meer bezoekers te trekken als in 2010.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Cultuur en culturele voorz.
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
5.200
-464
4.736
0
0
4.736

Primitieve
begroting
2011
5.294
-388
4.906
0
0
4.906

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
5.362
-388
4.974
0
-25
4.949

Rekening
2011

Saldo
2011

5.454
-474
4.980
0
0
4.980

-92
86
-7
0
-25
-32

Overzicht producten behorende bij dit programma:
regionaal archief
culturele accommodaties
kunst- en cultuureducatie
musea
bibliotheek
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Programma 6 Sport
Doelstellingen
Algemeen
• een hogere deelname aan sport(activiteiten) van de inwoners van Velsen
• het realiseren van een actueel sportaanbod voor verschillende takken van sport en vormen van bewegen
• een goede waardering (door onze inwoners) van sportaccommodaties
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Adequaat aanbod en hoge kwaliteit van

• Rapportcijfer (tevredenheid) sportterreinen en -parken

gemeentelijke sportaccommodaties.

• Rapportcijfer (tevredenheid) sporthallen
• Rapportcijfer (tevredenheid) gymzalen
• Rapportcijfer (tevredenheid) zwembad

71% sportdeelname in 2011. Extra aandacht voor

• Sportdeelname in Velsen (volgens richtlijn RSO)

specifieke groepen.

• Aantal burgers dat voldoet aan de NNGB-norm

Blijvend passend sportaanbod voor Velsenaren met

• Tevredenheid inwoners gemeente over totale sportaanbod

hierbij actieve aandacht voor nieuwe trends en

(voorzieningen, activiteiten, enz.) in Velsen

ontwikkelingen.
Versterken van lokale sportverenigingen.

• Het aantal leden van gesubsidieerde sportverenigingen.

Combinatiefuncties die leiden tot de totstandkoming

• Zie programma 4 Jeugd en educatie

van sportarrangementen en
samenwerkingsverbanden sport-onderwijs

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Sportdeelname en sportorganisaties
Het sportklimaat in Velsen is goed. De sportdeelname is gelijk gebleven, ruim zeven van de tien Velsenaren
doen op een of andere manier aan sport. Van de mensen die aan sport doen, doet circa een derde dat
individueel. Een lichte toename ten opzichte van 2009. Tweederde sport bij een sportclub of in ander
georganiseerd verband. Daarnaast voldoet 83% van de inwoners aan de Nationale Norm Gezond
Bewegen. Dat houdt in dat men tenminste 5 dagen per week 30 minuten matig intensief beweegt.
Sportaccommodaties
De sportvoorzieningen in Velsen scoren met een 7,4 onverminderd goed. Dit blijkt uit de in 2011 gehouden
Leefbaarheidsmonitor. Ook is er een hoge tevredenheid over het zwembad en de sportparken. De iets
lagere score voor de sporthallen met gemiddeld 7,0 is wellicht te verklaren door de verouderde sporthal
Zeewijk. In dat opzicht sluit het raadsbesluit (juni 2011) om te kiezen voor nieuwbouw van sporthal Zeewijk,
bij voorkeur in combinatie met nieuwbouw voor basisschool De Zandloper, hier goed bij aan.
Sporthal IJmuiden Oost: in de zomer van 2011 is na 32 jaar intensief gebruik de houten sportvloer
vervangen. De sporters zijn zeer te spreken over de kwaliteit en sporttechnische eigenschappen van de
nieuwe vloer.
Zwembad: Einde 2011 is een kleine verbouwing gestart omdat een aantal personele voorzieningen in het
zwembad functioneel niet meer aan de richtlijnen van de Arbo-wetgeving voldeden. Ook de sanitaire
voorzieningen en kleedruimten bij de buitenbassins worden vervangen (voorjaar 2012). Zij waren daar als
tijdelijke maatregel geplaatst.
Polderhuis: Sinds 2008-2009 worden de zogenaamde scw-ruimten (voor sociaal culturele activiteiten)
verhuurd aan de Stichting Welzijn Velsen (SWV). Medio 2011 heeft SWV aangegeven met ingang van
1 januari 2012 te stoppen met hun activiteiten in het buurtcentrum De Veste in Het Polderhuis. De afdeling
Sportzaken neemt de ingebruikgeving van de betreffende ruimten weer over en de afspraken met diverse
organisaties worden voor het lopende seizoen gerespecteerd.
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Sportstimulering
Het aantal JeugdSportPas-bezitters(JSP) nam het eerste half jaar iets af, maar liet in de tweede helft van
het jaar weer een stijgende tendens zien. Eind november 2011 stond de teller op 806 JeugdSportPasbezitters. Dit is een goed resultaat te noemen. Nu de JSP een digitaal inschrijfsysteem heeft, blijkt uit de
registraties dat 85% van de aanvragen digitaal gaan.
Aan de jaarlijkse JeugdSportPas-dag namen 1300 kinderen deel.
Het aangepaste sportprogramma Club Extra draaide een goed jaar. Beide groepen waren volgeboekt. Vijf
van de zes gestopte leden zijn lid geworden van een sportvereniging.
In het kader van verenigingsondersteuning neemt onze gemeente deel aan een regionaal project
‘Uitvoeringsregeling subsidie zorg en Welzijn Vrijwilligersondersteuning’ om meer vrijwilligers te werven en
te binden aan de sportvereniging. De provincie Noord-Holland kende hiervoor subsidie toe.
In mei 2011 heeft de gemeente Velsen het ‘regioconvenant bovenlokale samenwerking Olympisch Plan
2028 ambities topsport & breedtesport’ ondertekend. Het regioconvenant is een samenwerkingsverband
tussen zeven regiogemeenten, Stichting Sport Support Kennemerland, Stichting Topsport Kennemerland,
Stichting Sportservice Noord‐Holland en Stichting Olympisch Netwerk Noord‐Holland om te komen tot
bovenlokale afstemming over het gemeentelijk beleid en het Olympisch Plan 2028.
Tijdens het jaarlijks Sportgala zijn 77 Velsense sportkampioenen gehuldigd.
De deelname aan schoolsportactiviteiten voor het basisonderwijs kende met ruim 7.000 deelnames een
lichte stijging.
Sport in relatie tot andere beleidsvelden
In navolging van het Actieplan Voeding & Bewegen zijn drie basisscholen met de lesmethode
IK Lekker fit!? gestart. IK lekker fit!? is een driejarig schoolbreed traject ter voorkoming van overgewicht
voor basisschool kinderen. De gemeente heeft hiervoor met Zilveren Kruis Achmea een intentieverklaring
ondertekend met de intentie om het project te continueren tot en met het schooljaar 2013-2014.
Sportsubsidies
In 2011 zijn 67 sportsubsidies verstrekt voor ondersteuning van jeugdsport, sportkader, gehandicaptensport, sportevenementen/activiteiten, zelfwerkzaamheid, als tegemoetkoming veldhuur kleine buitensportclubs en als regeling teruggave OZB van clubaccommodaties.
Combinatiefuncties
Eind 2011 is 6,1fte werkzaam als combinatiefunctionaris. Hiervan werken vijf personen (4,1fte) voor de
verbinding sport & onderwijs. De functies realiseren onder andere meer bewegingsonderwijs op school,
Motorisch Remedial Teaching, binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten en het versterken van
sportverenigingen. Zie ook programma 4 Jeugd en Educatie.
Bezuinigingen
Sportsubsidies: De gemeenteraad heeft besloten vanaf 2012 te korten op het budget van de directe
sportsubsidies. Het was de gelegenheid om veelal historisch gegroeide subsidies tegen het licht te houden.
Inhoudelijk heeft een herijking plaatsgevonden met als doel de subsidies beter aan te laten sluiten bij het
gemeentelijk sportbeleid en de doeltreffendheid te vergroten.
Een aantal subsidies komt hierdoor te vervallen en van andere subsidiesoorten zijn de voorwaarden en/of
het bedrag aangepast. De vernieuwde subsidies zijn opgenomen in een ‘Verordening sportsubsidies 2012’.
Structureel wordt € 42.000 bezuinigd.
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BTW sportparken: in de Staatscourant van november 2011 heeft het Ministerie van Financiën een besluit
gepubliceerd in de vorm van een toelichting op de reikwijdte en toepassing van het zogenoemde
sportbesluit. De mogelijkheden van de fiscale regeling waarbij het verlaagde btw-tarief op sportterreinen
toegepast kan worden zijn verduidelijkt en verruimd. Voor het seizoen 2010-2011 is al een overeenkomst
gebaseerd op btw-belaste verhuur van hockeyvelden op Schoonenberg afgesloten. In 2012 wordt ook voor
de andere sportparken in Velsen bezien of een btw-belaste exploitatie gunstig is en ingevoerd kan worden.
Tarieven: In december heeft het college van B&W de nieuwe tarieven vastgesteld voor de gemeentelijke
sportaccommodaties. Deze keer zijn de tarieven niet alleen trendmatig verhoogd maar vanwege de
financiële taakstelling op de sportbegroting worden met ingang van 2012 extra verhogingen ingevoerd.
Vanwege de lage kostendekkendheid, zowel in absolute zin als ten opzichte van de overige
sportaccommodaties, worden de tarieven voor de buitensport het meest verhoogd.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Aanpak sportpark Rooswijk

Doelstelling

Activiteit

Grondige renovatie

Resultaat

Planontwikkeling

PVE en Voorlopig ontwerp zijn
afgerond. Definitief ontwerp
opgeschoven naar voorjaar
2012

Sporthal Zeewijk

Grondige renovatie of

Planontwikkeling

Raadsbesluit (juni 2011) tot

nieuwbouw

nieuwbouw sporthal bij voorkeur
i.c.m. nieuwbouw basisschool
De Zandloper.

Waterloo gymzaal

Nieuwbouw

Planontwikkeling

PVE afgerond, Voorlopig
ontwerp gepland december
2011.

Gymzaal Santpoort Zuid

Nieuwbouw

Aanbesteding en realisatie

Bouw gestart oktober 2011,
gereed zomer 2012.

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Rapportcijfer sportterreinen

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

7,3

#

7,3

7,3

Rapportcijfer sporthallen

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

7,0

#

7,6

7,0

Rapportcijfer zwembad

Prestatie

2011

7,3

#

7,4

7,3

Leefbaarheidsmonitor
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Indicator

Sportdeelname in Velsen

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

71%

#

71%

71%

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

7,4

#

7,4

7,4

2010

81 %

81%

80%

85%

2011

83%

#

78%

83%

Waarde Registratie Sportzaken

2011

7.325

6.950

-

7.325

Waarde Registratie Sportzaken

2011

5.686

5.993

-

5.686

(2007: 69%)
Tevredenheid totale sportaanbod
gemeente Velsen

Bezettingsgraad gem.

Prestatie Gemeentelijke registratie

binnensportaccommodaties

Aantal burgers dat voldoet aan de

(Sportzaken)

Effect

Leefbaarheidsmonitor

NNGB-norm
Aantal deelnemers aan activiteiten
schoolsport basisonderwijs
Aantal deelnemers aan activiteiten
sportstimulering w.o. JSP

(meer act.
In telling)

Aantal bezoekers zwembad

Waarde Registratie Sportzaken

2010

276.412

276.412

- 274.962

De volgende symbolen zijn beschikbaar:
het symbool – staat voor: geen doelen gesteld
het symbool # staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats
Toelichting indicatoren
In de Leefbaarheidsmonitor 2011 zijn kwaliteitsmetingen verricht over onze sportaccommodaties. Eerdere
metingen zijn verricht in 2004, 2007 en 2009. Zie de rapportcijfers voor de sportterreinen, sporthallen en
zwembad. Ook de sportdeelname van de inwoners van Velsen wordt al langere tijd gemeten volgens de
landelijke richtlijnen RSO (richtlijnen sportdeelname onderzoek).

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Sport
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
4.930
-2.622
2.308
0
0
2.308

Primitieve
begroting
2011
4.175
-1.779
2.396
0
0
2.396
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Begroting
2011 incl.
wijzigingen
4.183
-1.779
2.405
0
0
2.405

Rekening
2011

Saldo
2011

4.312
-1.841
2.471
0
0
2.471

-129
63
-66
0
0
-66
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
- exploitatie sportaccommodaties
- sportstimulering en sportondersteuning
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Programma 7 Openbare ruimte
Doelstellingen:
•

Het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte met een optimale mobiliteit
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Bijdragen aan:

Wegen:

• een duurzaam gebruik

• % Inwoners dat tevreden is met de

• een leefbare en veilige woon- en leefomgeving door middel een kwalitatief

woonomgeving

goede inrichting

• % van de wegen dat kwalitatief technisch

• beheer en onderhoud in overeenstemming met actuele normen

voldoende is

• het minimaal handhaven van de tevredenheid van de burgers over de

Groen:

woonomgeving binnen de bestaande budgetten

• % Inwoners dat tevreden is met het groen
in de gemeente
Schoonhouden:
• De waardering van de inwoners met de
mate van schoon zijn van de openbare ruimte
wordt 2 jaarlijks gemeten
• Kosten van bestrijding hondenoverlast
worden voor 100% gedekt door het tarief
hondenbelasting
Parkeren:
• Het ervaren van parkeeroverlast door de
inwoners
• De gemeten parkeerdruk in de Velsense
wijken

Het optimaliseren van de bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van

Bereikbaarheid:

verkeersveiligheid en leefbaarheid

• Tevredenheid van de inwoners van Velsen
over de bereikbaarheid havengebied en
Strand

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Vanuit de opdracht “Het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte met een optimale
mobiliteit” zijn wij twee hoofddoelstellingen geformuleerd:
1. Bijdragen aan een duurzame, leefbare woon- en leefomgeving, zoals voldoende groen, aanvaardbare
parkeerdruk, schone openbare ruimte, kwalitatief technisch voldoende wegen.
2. Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Elke hoofddoelstelling valt uiteen in een aantal onderdelen. Hieronder staat per onderdeel aangegeven
welke resultaten in 2011 zin behaald.
Ad1 Bijdragen aan een duurzame, leefbare woon- en leefomgeving, zoals voldoende groen,
aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte, kwalitatief technisch voldoende wegen

Bomen
In 2011 hebben we opdracht gegeven voor de uitvoering van een inventarisatie van alle monumentale en
waardevolle bomen op particulier terrein en op gemeentegrond. Ook zijn een aantal bomen geïnspecteerd
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op veiligheid. De resultaten hiervan zijn gebruikt als voorbereiding op de het bestuurlijke besluit om de
kapvergunning af te schaffen.
Parkeren
Begin 2011 is de evaluatie van het parkeerbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Er is voor
gekozen om het faciliterende parkeerbeleid te continueren. Het mogelijk maken van ‘vergunningparkeren’
beschouwt de raad als onwenselijk, waardoor het opstellen van een nieuwe parkeerverordening op dit
moment niet aan de orde is. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om digitaal parkeren ('betalen per
minuut') mogelijk te maken. De acties die nodig zijn om dit mogelijk te maken, zijn in gang gezet en de
verwachting is dan ook dat vanaf het najaar 2012 digitaal geparkeerd kan worden binnen onze gemeente.
Eind 2011 is de pilot bedrijfsbusjes gestart met een uitgebreide enquête. De eerste resultaten zijn begin
2012 beschikbaar.
Gladheidbestrijding
De gladheidbestrijding in het winterseizoen 2010-2011 was vanwege de sneeuwval intensief. Het was een
jaar met uitzonderlijke overlast. In maart 2011 heeft het college, samen met Heemskerk en Beverwijk, een
brief aan HVC (toen nog ReinUnie) geschreven om hun ongenoegen kenbaar te maken over de gepleegde
inzet. Ook maakten de colleges de verwachtingen kenbaar voor het komende seizoen.
Het college heeft in november 2011 het gladheidbestrijdingplan voor seizoen 2011-2012 vastgesteld.
Daarin is door het college nadrukkelijk gekeken naar de maatregelen die HVC heeft getroffen om de
gladheidbestrijding te verbeteren. Aanleg van ruimere zoutvoorraden en de aanschaf van extra materieel
zijn daarbij belangrijke verbeteringen.
Straatreiniging
Het buurtserviceteam (BST) van HVC is al 10 jaar actief in de gemeente. Via dit team kunnen mensen met
een achterstand op de arbeidsmarkt re-integreren. In 2012 wordt nader bekeken of de oorspronkelijke reintegratiedoelstelling ook feitelijk betekent dat deze mensen een aanstelling krijgen bij HVC.
Begraafplaatsen
Door een extern bureau is het rapport “Verkenning huidige situatie en doorkijk begraafplaatsen gemeente
Velsen” opgesteld. Het college heeft begin november besloten het rapport te hanteren als basis voor een
op te stellen beleidskader begraafplaatsen dat in de eerste helft 2012 ter vaststelling aan de raad wordt
aangeboden. De raad wordt nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleidskader. Het rapport geeft
onder meer aan dat er op dit moment jaarlijks een exploitatietekort voor de begraafplaatsen is.
Hondenbeleid
Het Hondenbeleid in Velsen heeft in 2011 een nieuw gezicht gekregen: overal in IJmuiden zijn nieuwe
borden geplaatst bij losloopplaatsen en kinderspeelplekken. De uitstraling is vriendelijker en de nieuwe
borden zijn meer gericht op het kweken van begrip dan op regels en verboden. Om bekendheid te geven
aan de regel dat iedereen een opruimmiddel (zakje of schep) bij zich hoort te hebben zijn in IJmuiden op
ruim 15 plaatsen houders met gratis opruimzakjes opgehangen. Ook is gestart met het opruimen van
hondenpoep met een speciale machine. Er wordt nog gezocht naar een objectieve meetmethode om de
overlast van hondenpoep te kwantificeren zodat het effect van de inzet beter kan worden beoordeeld. In
2012 worden zowel de nieuwe borden als de houders met zakjes ook in de overige delen van Velsen
geplaatst.
Kinderboerderij
Er is in 2011 een onderzoek gestart naar de verdere potenties van de drukbezochte kinderboerderij (aantal
bezoekers in 2011: 40.215). Daarbij wordt gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden en synergie.
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Toezicht en handhaving
Het Team Toezicht en Handhaving handhaaft het parkeerbeleid, hondenoverlast en bij andere APV
gerelateerde overlast. In dat kader schrijft het Team bekeuringen uit. Politie Kennemerland is eind 2011
gestopt met de administratieve afhandeling van bekeuringen. Om deze taak zelf efficiënt uit te voeren gaan
we het uitschrijven en verwerken van bekeuringen digitaliseren in 2012. Hierdoor besparen we tijd en wordt
de lastenverhoging als gevolg van het overnemen van deze taak van de politie beperkt.

Ad 2 Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van de verkeersveiligheid en
leefbaarheid
Hieronder staan de activiteiten over 2011 op deze hoofddoelstelling per onderwerp uitgewerkt.
Regionale samenwerking op het gebied van bereikbaarheid
Bij het thema mobiliteit komt steeds duidelijker naar voren dat wij gezamenlijk op moeten trekken om de
mobiliteitsproblemen in onze regio goed onder de aandacht te krijgen bij de hogere overheden. Vandaar dat
in 2011 onder de noemer “IJmond Bereikbaar” is gestart met het opstellen van een Bereikbaarheidsvisie op
regionaal niveau door de IJmondgemeenten en de Milieudienst IJmond.
Fietsen en Fietsbeleid
Het college wil het fietsgebruik bevorderen. Eind 2010 is hiertoe het fietsbeleidsplan vastgesteld. Er wordt
nu uitvoering gegeven aan dit beleid. Maatregelen die dit jaar gerealiseerd zijn, zijn o.a.:
- het uitbreiden en vernieuwen van fietsparkeervoorzieningen bij een aantal bushaltes;
- het uitbreiden en vernieuwen van de fietsenstalling van de Fast Flying Ferry;
- het plaatsen van wachttijdvoorspellers bij de verkeerslichten op het Pontplein en de Parkweg;
- het geven van meer prioriteit voor fietsers bij de verkeerslichtenregelingen op het Pontplein en de
Parkweg;
- plaatsen van een grotere wachtruimte bij de pont aan de kant van Velsen-Noord;
- complete herziening van de fietsbewegwijzering;
- het realiseren van een fietsbrug over de A22 in Velsen-Noord.
Ook wordt er onderzoek verricht naar mogelijkheden om ontbrekende schakels in het fietsnetwerk te
realiseren. Op de website van Velsen is een aparte pagina ingericht met informatie voor fietsers.
Lokaal verkeer- en vervoersplan (LVVP)
In de begroting van 2011 is opgenomen dat tijdens dit begrotingsjaar een actualisatie van het LVVP aan de
raad wordt aangeboden. Om tot een goede actualisatie te komen is nog een aantal onderzoeken
noodzakelijk. Omdat de resultaten hiervan in het eerste kwartaal 2012 worden verwacht, is het niet mogelijk
om de actualisatie eerder dan in het tweede kwartaal 2012 aan de raad aan te bieden.
Gebruik primaire en secundaire route
In lijn met het aandachtspunt in de begroting om het gebruik van de primaire route te bevorderen heeft de
provincie, na overleg met de gemeente Velsen, het kruispunt aan de Amsterdamse weg aangepast.
Hiermee is een veel betere doorstroming gerealiseerd. De primaire route is hierdoor aantrekkelijker voor
verkeer tussen IJmuiden en Haarlem. Tegelijkertijd startte eind 2011 een participatietraject met
bewoners(groepen) uit Driehuis en Santpoort-Noord over mogelijke maatregelen op secundaire route die
het gebruik van deze route moeten ontmoedigen. De uitvoering van maatregelen die hieruit naar voren
komen worden opgenomen in de actualisatie van het LVVP. De realisatie zal gelijk opgaan met de aanleg
van het HOV-tracé.
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Terugbrengen verkeersintensiteit Lange Nieuwstraat
Omdat we de verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat willen terugbrengen is in 2011 besloten om de
route IJmuiderstraatweg-Julianakade in stand te houden als 50 km/u weg en geen aansluitingen te maken
op de Kanaaldijk. Ook is gestart met het ontwerp voor de herinrichting. Eveneens is onderzoek gedaan
naar de verkeersintensiteit op diverse wegen in en rond het centrum van IJmuiden en zijn cruciale
kruispunten geanalyseerd op veiligheid. In 2012 onderzoeken we welke maatregelen mogelijk zijn om de
verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat terug te brengen.
Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoertracé
De aanleg van het HOV traject tussen Haarlem en IJmuiden is in volle gang. De haltes bij IJmuiden aan
Zee zijn aangepast en HOV-waardig gemaakt. Hiermee is het eerste grote project afgerond. Bij de haltes bij
de Dennekoplaan en Zeewijkplein zijn eveneens HOV-voorzieningen getroffen (Nieuwe abri’s en
fietsvoorzieningen). In 2011 is het voorlopig ontwerp afgerond voor de deeltracés 1 (vanaf viaduct
Delftplein tot aan kruispunt met de Broekbergenlaan) en deeltracé 5 (vanaf kruispunt Zeeweg tot een
kruispunt met de Briniostraat). Deze ontwerpen worden nu voorgelegd aan de inwoners van Velsen. De
andere deeltracés zijn nog in een beginfase. Hiervoor zijn de eerste schetsen gemaakt, maar er is nog
geen sprake van een uitgewerkt ontwerp. Voor de complexe projecten wordt een participatietraject ingezet.
Met de diverse belanghebbenden wordt vervolgens een zo optimaal mogelijk ontwerp gemaakt.
Verkeersveiligheid rondom scholen
Aan verkeersveiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen wordt op basis van het in 2007 door het
college vastgestelde ‘Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige schoolomgeving’ veel aandacht gegeven.
Dit heeft ook in 2011 weer geleid tot veel maatregelen ter verbetering van de situatie. Bij de meeste scholen
zijn nu stopverboden ingesteld nabij de schooltoegangen, al dan niet in combinatie met aanpassingen van
de weginrichting en ook het toezicht en de handhaving door de gemeentelijke toezichthouders in
schoolomgevingen is sterk geïntensiveerd. Een aantal oversteeklocaties is veiliger ingericht. In het eerste
kwartaal van 2012 rapporteren we hierover door middel van een collegebericht. Het zwaartepunt van de
aandacht gaat steeds meer verschuiven richting de schoolroutes, nu in de basisschoolomgevingen al veel
verbeteringen zijn gerealiseerd. Hierbij sluiten we aan op het fietsbeleidsplan.
Projecten
In 2011 is gestart met de herinrichting van de Kromhoutstraat. Gezien de omvang van deze herinrichting
loopt dit project nog door tot ver in 2012. Verder zijn in 2011 de herinrichtingen van de Basisweg, fietsbrug
over de Velsertunnel, de Pontweg en Bloemendaalsestraatweg afgerond.
Voorbereidingen van de herinrichting van de Julianakade, Meervlietstraat en Moerbergplantsoen zijn
eveneens in 2011 afgerond. De in de begroting van 2011 genoemde herinrichting van de Wüstelaan krijgt
een veel beperkter karakter, er wordt volstaan met enkele snelheidsremmende maatregelen.
Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Goede ontsluiting van IJmuiden Verbeteren van de

Activiteit

Resultaat

Met het beschikbaar stellen van Project is gestart.

bereikbaarheid en doorstroming het HOV-budget voor de lijn
in Velsen door in te zetten op

IJmuiden-Haarlem is het project

HOV (Hoogwaardig openbaar

nu definitief gestart. In 2011 zal

vervoer) , het bevorderen van

naast de voorbereiding ook een

primaire route (route buiten de

aantal projecten in uitvoering
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Speerpunt

Doelstelling
kernen om), het ontmoedigen

Activiteit

Resultaat

komen

van de secundaire route (route
door de kernen) en ontmoe-

Naar aanleiding van het

Wordt meegenomen in de

digen verkeer Lange Nieuw-

onderzoek naar de Primaire

actualisatie van het LVVP

straat

route zal in 2011 de energie
gericht zijn op het vertalen van
dit onderzoek in een
uitvoeringsplan

Duurzaamheid

Duurzame openbare verlichting

Met de vervanging van niet-

Waar dit opportuun was is de

tegen een zo laag mogelijk

zuinige verlichting is gestart

oude verlichting vervangen door

energieverbruik
Groenbeleid

LED-verlichting

Vertalen groenbeleid naar de

Verder uitrollen beheer-

De begroting 2012 is tot stand

praktijk

systematiek volgens

gekomen op basis van de

groenbeheerplannen per wijk.

beheersystematiek op basis van

Renovatie wandelplaatsen,

de groenbeheerplannen per

plantsoenen en vervanging

wijk.

laanbomen

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Aantal honden

Prestatie

Belastingpakket

2010

4.262

4.262

4.250

4.369

Aantal parkeerbonnen

Prestatie

Belastingpakket

2010

1.943

1.943

2.000

1.159

% Velsenaren dat vindt dat

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

31%

#

33%

31%

De mate van schoon zijn van Prestatie

Gemeentelijke

2008

B

B

B

B

de openbare ruimte

registratie (inspecties

6,7

#

6,8

6,7

89%-11% 86%-11%

92%-8%

92%-8%

het rommelig is op straat
(2007:35%)

ReinUnie)
Rapportcijfer onderhoud

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

Prestatie

Gemeentelijke

2010

wegen en fietspaden
% van de wegen dat
kwalitatief technisch

registratie

voldoende of
matig/onvoldoende is
Rapportcijfer

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6,2

#

6,8

6,2

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

31%

#

32%

31%

parkeergelegenheid
Het ervaren van
parkeeroverlast door de
inwoners (2007: 27%)
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Indicator

Tevredenheid van de

Type

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

7,1

#

7,0

7,1

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6,7

#

7,2

6,7

inwoners van Velsen over de
bereikbaarheid havengebied
en strand.
Rapportcijfer groen in de
gemeente

Het volgende symbool is beschikbaar:
het symbool # staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats
Toelichting indicatoren
Uit de leesbaarheidsmonitor die in 2011 gehouden is, komt naar voren dat ten opzichte van 2009 minder
mensen vinden dat het rommelig is op straat (34% in 2009 versus 31% in 2011). Het is moeilijk aan te
geven waar dit exact aan ligt, maar in ieder geval kan geconcludeerd worden dat het de goede kant opgaat
met de ervaring van mensen ten aanzien van rommel op straat.
Ten aanzien van de indicator "schoon zijn openbare ruimte" staat de B voor het kwaliteitniveau voor de
beeldkwaliteit zoals deze met de HVC is afgesproken. De kwaliteitsniveaus die wij af kunnen spreken zijn
van A tot en met D. Wij zetten tot nu toe steeds in op niveau B voor de hele gemeente. Uit de resultaatmetingen die wij zelf en HVC uitvoeren, blijkt dat dit niveau ook gehaald wordt door de HVC.
Een ander aspect dat uit de Leefbaarheidsmonitor naar voren kwam, is het ervaren van parkeeroverlast. Dit
percentage daalde licht (32% in 2009 versus 31% in 2011). Deze wijziging is zo klein dat hier geen
conclusies aan verbonden kunnen worden.
De vraag over de bereikbaarheid van het strand en het havengebied is niet meer opgenomen in de
Leefbaarheidsmonitor in 2011.
Andere opvallende punten (niet in bovenstaand schema opgenomen) uit de Leefbaarheidsmonitor 2011:
1.
Een daling van 20% naar 17% van inwoners die geluidsoverlast ervaren door verkeer. Dit is mogelijk
resultaat van nieuwere soorten asfalt en een effect van duurzaam veilig inrichten van wegen. Door
deze inrichting rijden automobilisten minder hard. Dit komt ook min of meer tot uiting in de cijfers die
inwoners geven aan de overlast die zij ervaren door te hard rijden. Dit cijfer is gedaald van 38% naar
36%.
2.
Ondanks dat de afgelopen jaren al de nodige maatregelen zijn genomen, is de overlast die inwoners
ervaren van hondenpoep verder toegenomen van 39% naar 40%. Zoals eerder genoemd is een
aantal maatregelen in gang gezet die de ervaren overlast moet terugdringen.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Openbare ruimte
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
16.734
-3.146
13.588
0
0
13.588

Primitieve
begroting
2011
15.578
-1.324
14.254
0
-250
14.004

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
16.091
-1.456
14.635
0
-285
14.350

Rekening
2011
20.713
-2.505
18.208
0
-4.204
14.003

Saldo
2011
-4.622
1.049
-3.573
0
3.919
347

Overzicht producten behorende bij dit programma:
beleid en projecten openbare ruimte
dagelijks beheer openbare ruimte
openbare ruimte algemeen
parkeren
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Programma 8 Milieu, riolering en afvalstoffen
Doelstellingen
Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving.
• Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling

•
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Waarborgen van de leefbaarheid.

• Milieubeleidsplan 2008-2012

Optimaal gebruik van regelgeving

• Milieuwerkplan 2011

Voorbeeldfunctie

• Schoon en zuinig gemeentelijk wagenpark
• Energiezuinige gemeentelijke gebouwen
• Mobiliteitsscan gemeentelijke organisatie

Het bevorderen van duurzame ontwikkeling

• Duurzaam bouwen
• Duurzame stedelijke ontwikkeling
• Duurzaam inkopen

Klimaat

• Gemeentelijk klimaatprogramma

Goede samenwerking voor groot maatschappelijk draagvlak

• N.n.b.

Toelichting op het gerealiseerde beleid
In 2008 heeft de gemeenteraad het milieubeleidsplan 2008 – 2012 vastgesteld.
Eén van de belangrijke thema’s is stimuleren van duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft luchtkwaliteit
een prominente rol.
Bij het stimuleren van duurzame ontwikkeling is ingezet op mobiliteit en bereikbaarheid via IJmond
Bereikbaar. Ook duurzaam bouwen en duurzame renovatie stonden op de agenda. De actie ‘Bespaar
Daar’ heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn subsidies aan bewoners versterkt om daken en gevels van huizen
te isoleren. Daarnaast heeft er, van de Duurzame Energie subsidie, een actie Zonnewinst plaatsgevonden.
Hierbij werd bij de aanschaf van een set zonnepanelen subsidie beschikbaar gesteld. De 50 beschikbare
sets zijn allemaal verkocht.
Voor wat betreft luchtkwaliteit is er een samenwerkingsprogramma, het NSL. Dit is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de gebieden waar de normen worden
overschreden of waar overschrijdingen kunnen worden verwacht. Het NSL bestrijkt een aantal provincies
waaronder delen van de provincies Noord-Holland. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma’s Luchtkwaliteit (RSL’s) opgesteld, die mede de basis vormen voor dit NSL. Over deze RSL
heeft de provincie en gemeenten bestuurlijke besluiten genomen in het voorjaar van 2008.Het RSL-NSL
vormt de kern van de Wet luchtkwaliteit.
Vanuit het Programma Luchtkwaliteit en Verkeer zijn al diverse maatregelen gerealiseerd.
Wachttijdvoorspellers zijn geïnstalleerd op de kruispunten Pontplein en Parkweg. De voorbereiding om
Tovergroen (verkeersmaatregel die de doorstroming bevordert) te installeren zijn klaar. Er is een abri
geplaatst bij de pont. In april 2011 is een aardgastankstation opgeleverd aan de Concordiastraat en in 2012
wordt een dergelijk station aan de Amsterdamseweg opgeleverd.
Daarnaast is uitvoering gegeven aan het Milieuwerkplan 2011. De resultaten hiervan worden via het
Jaarverslag van Milieudienst IJmond bekend gemaakt. Het Milieuwerkplan richt zich op de uitvoering van
de Wet Milieubeheer/Wabo, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder (o.a. Schiphol), Wet
Bodembescherming, flora- en faunawetgeving en regelgeving op het gebied van externe veiligheid (o.a.
asbest). Voorts gaat het plan in op de advisering inzake onder meer duurzaam bouwen, mobiliteit en
luchtkwaliteit.
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Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Luchtkwaliteit

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Tenminste voldoen aan de

Uitvoeren van het actieplan

Wachttijdvoorspellers zijn

wettelijke normering en waar

luchtkwaliteit

geïnstalleerd op de

mogelijk verbeteren

kruispunten Pontplein en

luchtkwaliteit

Parkweg inclusief
installatie tovergroen. Een
abri is geplaatst bij de
pont. Eind 2011 zal het
aardgastankstation aan de
Amsterdamseweg worden
opgeleverd.

Duurzaamheid

Duurzame nieuwbouw 100%

Advisering op bouwinitiatieven. Er werd een elektrische

duurzaam inkopen in 2015

Verankeren van duurzaam

auto aangeschaft en het

inkopen in inkoopbeleid.

aantal auto’s dat rijdt op
aardgas is verder
uitgebreid. In de gemeente
zijn een vijftal oplaadpalen
voor elektrische auto’s
geplaatst.

Duurzame energievoorziening

Uitvoering geven aan

Actie Bespaar Daar

mogelijk maken in Velsen

klimaatprogramma

Het klimaatprogramma is
door de raad vastgesteld.

Voorbeeldfunctie

Door gemeente een

Uitvoering geven aan

voortrekkersrol te laten invullen klimaatprogramma

Actie energiebesparing bij
gemeentelijke gebouwen.
Daarnaast is Velsen
koploper bij het project
openbare verlichting

Opstellen Gemeentelijk

Het in stand houden van een

Rioleringsplan

kwalitatief goed rioolstelsel

• rioolvervanging

Is in voorbereiding.

• afkoppelen verhard

In 2011 is naar schatting 6

oppervlak

ha verhard oppervlak
afgekoppeld. Dit is in lijn
met de verwachting

• uitbreiden RTC-gestuurde

In 2011 is opnieuw een

stuwputten

RTC gestuurde stuwput
geplaatst. In totaal zijn er
nu 12 geplaatst. In de
komende jaren zullen de
laatste drie geplaatst
worden.
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Speerpunt
Opstellen van een afvalplan

Doelstelling
Scheiden van afval

Activiteit

Resultaat

HVC/ReinUnie gaat bewoners

Afvalbeheerplan 2010-

stimuleren

2015

Toelichting:
Milieu (luchtkwaliteit/duurzaamheid)
Een uitgebreid overzicht van alle acties en bereikte resultaten op dit vlak komen terug in het Jaarverslag
van de Milieudienst IJmond.
Voorbeeldfunctie
Alternatieve brandstoffen
De belastingplannen zoals deze zijn gepresenteerd op Prinsjesdag 2011 pakken slecht uit voor het rijden
op Groengas. Zo staat er o.a. een forse verhoging (een ruime vervijfvoudiging) van de energiebelasting in.
De Kamervragen die eerder dit jaar gesteld zijn om Groengas in de mobiliteit te stimuleren hebben niet tot
ander beleid geleid. Om in Den Haag kenbaar te maken dat Velsen, evenals andere organisaties, bedrijven
en regionale overheden, een ander beleid willen is een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In deze brief
wordt om maatregelen gevraagd waarmee een gelijk speelveld wordt gecreëerd t.o.v. alternatieven en
gelijkertijd Groengas de impuls krijgt om door te breken.
Wagenpark
Dit jaar werd een aantal bedrijfswagens op aardgas aangeschaft en een elektrische auto voor in het groen.
De vrachtauto heeft te kampen met steeds grotere problemen. In afwachting van de diagnose van de
garage wordt nu een vrachtauto gehuurd. De vervanging van de vrachtwagen is gepland voor 2013 maar
het is de vraag of die datum wordt gehaald.

Riolering / grondwater
Riolering
In 2011 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De
toetsing van het zogenoemd basisrioleringsplan heeft aangetoond dat het rioolstelsel voldoet aan de daarin
gestelde eisen en ook ruimschoots aan de emissie-eisen.
Op initiatief van de gemeente Velsen is vervolgens, samen met het hoogheemraadschap van Rijnland,
Rijkswaterstaat en Zeehaven IJmuiden NV, een optimalisatiestudie voor het afvalwatersysteem uitgevoerd
(OAS Velsen). Het doel was te onderzoeken of de kosten omlaag kunnen, of dat er tegen dezelfde kosten
een beter resultaat gehaald kan worden. Het onderzoek toont aan dat zowel korte als lange termijn winst
bereikt kan worden met gelijktijdige verbetering van de kwaliteit. Dat is mogelijk omdat het rioolstelsel van
Velsen ruimschoots aan de emissie-eisen voldoet. De door Rijnland en Zeehaven geplande verbeteringsmaatregelen worden daarom niet uitgevoerd. Velsen gaat wel verder met het afkoppelen van verhard
oppervlak, waaraan genoemde partijen financieel bijdragen. De partijen hebben hiervoor op 20 december
2011 de intentieverklaring Afvalwaterketen Velsen getekend.
Parallel aan het uitvoeren van de OAS studie is gestart met het opstellen van het GRP. Deze is begin 2012
gereed.
In 2011 zijn de laatste panden in het buitengebied aangesloten op een IBA (systeem voor de individuele
behandeling van afvalwater). Hiermee is dit project afgerond.
Daarnaast heeft de gemeente de eigenaren van de enkele jaren geleden geplaatste IBA systemen het
aanbod gedaan om de IBA in eigendom en beheer over te nemen. Eind 2011 hadden 20 eigenaren
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aangegeven de IBA in eigendom en beheer over te willen dragen. Na overdracht zijn deze bewoners
rioolheffing verschuldigd.
In 2011 is net als voorgaande jaren ongeveer 3,0 km riool vervangen. Dit lag in lijn met de doelstelling voor
2011. Grote projecten die in 2011 zijn afgerond zijn: Stuyvesantstraat en omgeving, Moerbergplantsoen en
IJsselstraat en omgeving.
Grondwater
In 2010 is gestart met het verbeteren van het gemeentelijke peilbuizennetwerk. Begin 2011 is het
verbeterde peilbuizennetwerk opgeleverd. Hierdoor is een beter inzicht ontstaan over de
grondwatersituatie in Velsen. In 2011 bleek sprake te zijn van grondwateroverlast ter plaatse van de Oude
Pontweg. Er is aanvullend drainage aangebracht en er is een grondwatermeetnet opgezet, zodat de
grondwaterstanden ter plaatse goed gevolgd kunnen worden.
Afvalinzameling
De afvalinzameling in Velsen vindt plaats door HVC inzameling (voorheen ReinUnie). De basis voor de
afvalinzameling is het Afvalbeheerplan 2010-2015 ‘Afval heb je, grondstoffen moet je maken’ (HVC
20 september 2010). Het doel van het Afvalbeheerplan is het minimaliseren van het restafval en het
maximaliseren van het scheiden van afvalstromen.
Aan de hand van het Afvalbeheerplan is in het eerste kwartaal het Afvaljaarplan 2011 opgeleverd, met
daarin een nadere uitwerking in maatregelen uit het Afvalbeheerplan.
Er is in 2011 door HVC een onderzoek uitgevoerd naar het effect en de haalbaarheid van het afsluiten van
ondergrondse verzamelcontainers voor rest- en gft-afval. Een elektronisch toegangsysteem moet
onbevoegd gebruik verhinderd. Ook is een meldsysteem onderzocht dat de vullinggraad van de containers
bijhoudt, maar het rendement daarvan blijkt laag. Velsen en HVC zijn nu in gesprek over de consequenties
van het afsluiten van ondergrondse containers.
Het aangekondigde onderzoek van HVC naar de effectiviteit van het containernetwerk voor papier, glas en
textiel is niet uitgevoerd omdat HVC een inzamelproef heeft gedaan met droge en bruikbare materialen. De
resultaten van deze proef zijn zo goed dat door HVC wordt overwogen deze inzamelmethode ook in Velsen
in te voeren. Dat zou gevolgen hebben voor het gebruik van de huidige containers.
Onderstaande inzamelresultaten zijn geboekt in de eerste 3 kwartalen van 2011. Het is helaas niet
mogelijk ook data over het 4e kwartaal in dit verslag op te nemen. Er zijn daarom prognoses over 2011
opgenomen. Daarbij moet worden aangetekend dat de verbetermaatregelen uit het Afvalbeheerplan nog
niet zijn geëffectueerd.

Resultaten Afvalscheiding na 3e kwartaal
Afvalstroom

Jaartotaal
2010

1e kw kg
per inw

2e kw kg
per inw

3e kw kg
per inw

Prognose

Gft afval

65

14

22

17

67

85

Papier

47

12

12

11

47

75

Glas

19

5

5

4

19

23

5,72

1,20

1,35

1,26

5,08

6

Textiel
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Resultaten Afvalscheiding na 3e kwartaal
Afvalstroom

Jaartotaal
2010

1e kw kg
per inw

2e kw kg
per inw

3e kw kg
per inw

Prognose

KCA

0,72

0,14

0,21

0,19

0,73

1

Kunststof verpakkingen

3,03

0,83

0,88

0,84

3,39

5

53%

51%

53%

52%

53%

75%

Grof huishoudelijk afval
gescheiden

Doelstelling 2015

2011

Indicatoren:
Indicator

Aantal woonhuisaansluitingen

Type

Prestatie

Bron

Laatste meting

Contract HVC/

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

2010

29.753

29.753

31.168

29.713

2010

33.009

33.009

33.300

32.492

Belastingpakket
Aantal Rioolaansluitingen

Prestatie

Belastingpakket/
GRP

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Milieu, riolering en afvalst.
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
13.423
-14.356
-933
0
-750
-1.683

Primitieve
begroting
2011
13.037
-14.707
-1.670

-1.670

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
13.151
-14.988
-1.837
0
0
-1.837

Rekening
2011

Saldo
2011

13.073
-14.926
-1.853
0
0
-1.853

78
-61
16
0
0
16

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- Milieubeleid
- Riolering
- Rioolheffingen
- Afvalstoffen
- Afvalheffingen/reinigingsrecht
- Grondwaterbeheersing
- Ontsmetting/ongediertebestrijding
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Doelstellingen:
Het ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving
• Het bieden van rechtszekerheid voor het gebruik en bebouwingsmogelijkheden van gronden
• Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief kan voorzien in de
(toekomstige) woonwensen van de bevolking

•
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Het bieden van rechtszekerheid en een actueel planologisch regime op alle gronden in de

Oppervlakte met een actueel

gemeente Velsen voor de komende 10 jaar

planologisch regime

Een goede balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit voor het uitvoeren van initiatieven

Vermindering van het aantal procedures
voor initiatieven van derden

Het opstellen van afwegingskader t.a.v. ruimtelijke en leefkwaliteit en op basis hiervan het

Vastgestelde Startdocumenten/

voorbereiden en begeleiden van de realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen

beeldkwaliteitplannen

Het actief en verantwoord verwerven en exploiteren van gronden en gebouwen ten

Vastgestelde Structuurvisie Velsen,

behoeve van de realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen

bestemmingsplannen en vastgestelde
Nota grondbeleid

Het bevorderen van en toezien op het gebruik van percelen conform de

Aantal maal toepassen bestuursdwang in

(gebruiks)bepalingen van het bestemmingsplan

relatie tot het aantal aangevraagde
vergunningen

Het bevorderen van en toezien op de staat van panden die moet voldoen aan wettelijke

% Panden dat voldoet aan de wettelijke

eisen qua veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid

regelgeving

Het bevorderen van een kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad, die toekomstgericht Aantal woningen in de kernvoorraad
kan voorzien in de woonwensen van de bevolking

Aantal woningen voor bijzondere
doelgroepen
Prestatieafspraken met corporaties
Startdocumenten bouwinitiatieven van
marktpartijen

Het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen en het bewust maken

% restauraties

van inwoners van de waarde van het cultuur historisch erfgoed
Het ontwikkelen en behouden van een op de behoefte afgestemde woningvoorraad met

Uitkomsten Woningmarkt- en

bijzondere aandacht voor een kernvoorraad en betaalbare huurwoningen voor kwetsbare

woonwensenonderzoek en de jaarlijkse

groepen en personen met een inkomen onder de € 33.000

verantwoording woonruimteverdeling

Het behouden en versterken van een vitaal landschap met ontwikkelingsmogelijkheden

Start uitvoering Landschapsbeleidsplan

binnen een duurzaam en robuust groen raamwerk

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Visie op Velsen 2025
De Visie op Velsen 2025, door de raad vastgesteld in 2011, leverde een belangrijke stimulans voor het
bepalen van de ontwikkelingsrichting van de gemeente in 2025. Dit geldt in het bijzonder voor
woon/werkkarakter van de gemeente omdat de raad heeft gekozen voor een zwaar accent op kennisrijk
werken en toerisme als dragers van een evenwichtige ontwikkeling van de gemeente. Een specificatie is
aangebracht door het kennisaspect in bestaande en aan te trekken bedrijvigheid te accentueren. Op welke
wijze dit wordt opgepakt binnen programma 9 is hieronder weergegeven, gevolgd door de prestaties uit het
collegeprogramma en de begroting 2011.
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Strategie leven, wonen, werken
De Visie op Velsen wordt uitgewerkt in strategische agenda’s per actiegebied die de raad in 2012 worden
aangeboden. Onderscheiden actiegebieden zijn: leven, wonen en werken. De agenda’s bevatten
activiteiten van de gemeente gericht op het realiseren van het beeld uit de Visie. Voorbereidende
werkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd. Deze agenda’s worden vervolgens ruimtelijk vertaald in een
nieuwe structuurvisie, die aan zal sluiten op de huidige structuurvisie.
Vanzelfsprekend betekent dat niet dat het één op het ander moet wachten. Dankzij de ruimtelijke
ordeningsprincipes in Nederland is het mogelijk voort te bouwen op de bestaande ruimtelijk inrichting.
Hieronder gaan we daar nader op in bij het punt ‘wonen’.
Vereenvoudiging regelgeving
Globalisering bestemmingsplannen.
In de door het college voorbereide bestemmingsplannen is uitgegaan van een globaal karakter. Dit
betekent dat zo veel mogelijk is ingezet op globale bestemmingen (zowel qua regels als verbeelding) en dat
binnen de bestemmingsplannen de benodigde flexibiliteit is opgenomen. Hierdoor zullen naar verwachting
minder lange procedures gevoerd hoeven te worden.
Vergunningverlening WABO
1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Door de
komst van de Wabo is het mogelijk voor inwoners en ondernemers meerdere vergunningen tegelijk aan te
vragen, bijvoorbeeld voor bouw, sloop, milieu en monumenten. Vergunningen die vroeger apart moesten
worden aangevraagd, worden nu als een geheel in behandeling genomen en afgehandeld. Ongeveer 65%
van de aanvragen wordt digitaal aangevraagd.
Alle - behalve enkelvoudige - milieuaanvragen worden door de werkeenheid Vergunningen digitaal
afgehandeld.
Aanvankelijk werd gedacht dat de Wabo deregulerend zou werken. Er zijn weliswaar meer vergunningvrije
situaties mogelijk, maar de lappendeken van regelgeving is voor de klanten niet altijd duidelijk. Wij hebben
extra inspanningen verricht om onze klanten bij te staan bij hun vragen en bij het indienen van aanvragen.
Alles overwegende is de komst van de Wabo voor inwoners en ondernemers toch een verbetering en
vereenvoudiging. De grootste voordelen zijn met name dat zij de vergunningen tegelijkertijd kunnen
aanvragen en dat procedure- en afhandeltermijn zijn verkort. Daarbij komt ook dat met de invoering van de
Wabo is gestart met de invoering van casemanagement. Er is nu één verantwoordelijke voor de aanvraag
van een omgevingsvergunning, vanaf inboeken tot vergunningverlening.
De Wabo en deze nieuwe vorm van dienstverlening zijn toegepast bij recente nieuwe vestigingen zoals
Airborne, de nieuwe cruiseterminal en Blankendaal Coldstores.
Toezicht en handhaving
Primaire reden voor een nieuwe integrale benadering van toezicht en handhaving van het omgevingsrecht
is de Wabo. In deze wet is een regeling opgenomen voor toezicht en bestuursrechtelijke handhaving van
een groot aantal regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Om samenhang bij toezicht en
handhaving te bevorderen is in de Wabo een afzonderlijk hoofdstuk over toezicht & handhaving
opgenomen. Er zijn regels gesteld inzake programmatische en onderling afgestemde handhaving. De
coördinatie en afstemming van de handhaving met de Milieudienst IJmond wordt geïntensiveerd om
efficiënter inzet te kunnen plegen voor wat betreft de uitvoering. Samen met de extra formatie moet dit
leiden tot een structurele vermindering van het handhavingstekort.
Separaat bieden wij nog een verantwoording aan over de handhaving in 2011.
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Wonen
Woningbouwprojecten beginnen nu echt last te krijgen van de stagnerende markt. In het Stadspark is de
bouwproductie nagenoeg stilgevallen. De ontwikkelaar blijft zoeken naar wegen om toch weer enige
productie te maken. Ook in Oud IJmuiden stagneert de ontwikkeling. De al in aanbouw zijnde blokken
werden in de tweede helft van het jaar geconfronteerd met een faillissement van de aannemer. Het
selecteren van een nieuwe aannemer betekent dat de oplevering enkele maanden vertraging oploopt. Een
volgend bouwblok is uit de verkoop gehaald omdat er te weinig animo is. De ontwikkelaar beraadt zich op
vervolgstappen.
In het kader van de ontwikkeling van de locatie De Schouw in Velsen-Noord is een marktonderzoek
gedaan. Dit onderzoek is aanleiding voor een herbezinning op het beoogde programma, mede in relatie tot
de te ontwikkelen Woonvisie.
Ook bouwlocaties van derden ondervinden de gevolgen van de minder gunstige economisch
omstandigheden. Locaties verwisselen van eigenaar, een nieuwe ontwikkelaar beproeft zijn kansen, het
programma wordt omgezet of de ontwikkeling ligt stil.
In het kader van de herstructurering van woningbouwlocaties zijn woningen aan de Planetenweg,
Pleiadenplantsoen en de Lange Nieuwstraat gesloopt. De bestemmingsplanwijzigingen voor deze locaties
zijn (nagenoeg) afgerond. Voor de locatie Keetberglaan, die al langere tijd geleden is gesloopt, is de
omgevingsvergunning afgegeven.
In 2011 heeft een deel van de voorbereiding van de Woonvisie plaatsgevonden. Na bijeenkomsten met
betrokken partijen en de informatieve startbijeenkomst voor raadsleden wordt de relatie gelegd met de
strategische agenda wonen. Vervolgens biedt het college in 2012 een kaderstellende notitie aan de raad
aan waarin de belangrijkste thema’s worden aangegeven waarbinnen richting gegeven moet worden aan
de Woonvisie. Tijdens dit traject worden stakeholders betrokken als corporaties, ontwikkelaars, makelaars
en andere betrokken organisaties.
Metropool Regio Amsterdam 2011
In 2011 is veel gebeurd. De crisis op de woning- en kantorenmarkt hield aan in 2011. Van Rijkszijde
verscheen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die weliswaar inzet op de MRA en op decentralisaties
maar tegelijkertijd veel bezuinigingen met zich meebrengt.
De MRA heeft in voorjaar 2011 een position paper opgesteld dat een regionaal voorstel is voor prioritering
en investering in het MRA-gebied. Hierin staat de versterking van de internationale concurrentiepositie van
de MRA centraal. De MRA blijft vasthouden aan het ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040. De realisering
van het ontwikkelingsbeeld loopt echter vertraging op door vertraging in de woningontwikkeling en het
beperkte budget dat beschikbaar is voor onder meer de ontwikkeling van infrastructuur.
In het voorjaarsoverleg zijn de vier prioritaire gebieden besproken en zijn nadere afspraken gemaakt over
de samenwerking met het Rijk, onder andere over woningbehoeftenonderzoek en de start van de
rijksstructuurvisie voor de Schipholregio.
De vijf impulsen hebben in 2011 met name de veranderende opgave voor de MRA als gevolg van de crisis
en de veranderende rol rijksoverheid nader uitgewerkt:
- verstedelijking: aanjagen stilstaande huidige woningmarkt in relatie tot de lange termijn opgave:
grote toename woningbehoefte
- landschap: betekenis decentralisatie en minder middelen
- duurzaamheid: uitwerken routekaart naar duurzame energie
- bereikbaarheid: kansen voor knooppunten
- economie: topsectoren en vormgeving AEB (Amsterdam Economic Board), afspraken over
beperking bouw kantoren.
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In 2011 is gewerkt aan een voorstel om de organisatie van de MRA te verbeteren. Daarnaast kwam
minister Donner met de ‘Donnerbrief’ waarin hij onder meer de oprichting van een infrastructuurautoriteit
aankondigt, en een verzoek doet aan de Noordvleugel om met een voorstel te komen voor samenwerking
op Noordvleugelniveau op ruimtelijk-economisch terrein.
In oktober is een rapportage over de woningbehoefte in de MRA aan de Tweede Kamer aangeboden.
Hierin blijkt dat (bij een gematigd economisch scenario) tot 2040 in de MRA ca. 300.000 extra woningen
nodig zijn. Dit is veel meer dan de 150.000 woningen te realiseren tot 2030 waarmee in het
Ontwikkelingsbeeld 2040 rekening is gehouden.
Vastgoedbeheer
De gemeente is eigenaar van ca 160 opstallen. Het gaat om woningen, die veelal bij vrijkomen worden
verkocht, panden voor eigen gebruik, sportvoorzieningen en panden, die verhuurd worden aan
maatschappelijke organisaties. Dat kunnen commerciële en niet commerciële organisaties zijn. Er wordt
gewerkt aan het professionaliseren van het beheer van dit vastgoed. Dit richt zich op het aanscherpen van
de administratieve organisatie, zodat er beter zicht komt op het financiële resultaat van het
vastgoedbeheer, op het afstemmen van de meerjaren onderhoudsramingen op het beoogde gebruik en op
een zakelijke verhuur. In dat kader is de Nota Huurprijzen gemeentelijk vastgoed opgesteld om te komen
tot een eenduidig en transparant huurbeleid. Bij de verhuringen en de contacten met de huurders door de
cluster Vastgoed van de afdeling Gebiedsontwikkeling wordt nauw samengewerkt met de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling.
In 2011 zijn drie panden toegevoegd aan de portefeuille. Het betreft drie schoolgebouwen die niet meer
voor de onderwijsfunctie in gebruik zijn.
Verkopen
In 2011 is door het verkopen van een pakket woningen een opbrengst gerealiseerd van € 1,4 mln. In de
voorjaarsnota is vastgelegd dat met dit bedrag de taakstelling voor 2011 ad € 300.000 wordt gedekt. Een
bedrag van € 835.000 wordt ingeboekt als een extra boekwinst in 2011. Het resterende bedrag ad
€ 300.000 is gelabeld als een bestemmingsreserve t.b.v. egalisatie toekomstige taakstellingen (2012 t/m
2014).
Er zijn 4 woonwagenstandplaatsen verkocht op de Oude Pontweg en 2 op de Waterviolier. De totale
opbrengst bedraagt € 305.000.
Op het bedrijventerrein Wijkermeerweg is voor een perceel het bloot eigendom verkocht voor een bedrag
van ruim € 80.000. De afkoop van de canon van een perceel op het bedrijventerrein Broekerwerf heeft ruim
€ 100.000 opgeleverd.
Landschap en groen
Landschapsbeleidsplan:
Het landschapsplan met het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan is in 2009 respectievelijk 2010
vastgesteld.
In de begroting voor 2012 is een beperkt bedrag opgenomen voor het uitvoeringsplan. In 2012 wordt een
start gemaakt o.a. door het aantrekken van een landschapscoördinator en het uitvoeren van een aantal
'quick-win' projecten uit het uitvoeringsplan.
Groen en waterplan:
In 2011 zijn de uitvoeringswerkzaamheden in de regio afgerond. In Velsen-Noord is de reconstructie van
het Wijkeroogplantsoen uitgevoerd. Op 8 oktober is het gehele groenplan tijdens een open dag in gebruik
genomen. In 2012 zal de eindafrekening plaatsvinden. Verder wordt de Stuurgroep Groene IJmond
ontbonden.
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Projecten
Van de projecten is vooral voor de Grote Hout een fundamentele keuze gemaakt. Er is een besluit
genomen over het ontwikkelmodel. Het verkooptraject, waarbij een havenbedrijf wordt gezocht als klant
voor de zeekade en het achterliggende terrein, kan in gang worden gezet. De ontwikkeling van het
winkelcentrum in IJmuiden verliep in eerste instantie voorspoedig met het afsluiten van de
samenwerkingsovereenkomst. Met ingang van vrijdag 24 februari 2012 hebben Multi Vastgoed en de
gemeente genoemde samenwerkingsovereenkomst beëindigd.
De woonbebouwing en de vernieuwing van de woonomgeving in Oud IJmuiden begint steeds meer vorm te
krijgen. De eerste nieuwbouwblokken zijn opgeleverd, het omliggend openbaar gebied is vernieuwd. In het
Stadspark is het eerste deel van het park aangelegd. De Kustvisie krijgt door middel van het provinciale
atelier Kustkwaliteit een nieuwe impuls. Er wordt actief gewerkt aan de locatie ontwikkeling voor nieuwbouw
van de Bosbeekschool en voor nieuwbouw van de Zandloper en in combinatie met de nieuwbouw voor de
sporthal Zeewijk (Nieuw Helmduin). Voor Grote Buitendijk tenslotte is het ontwerp ontwikkelingsplan door
de raad vastgesteld en is het overleg gestart met de provincie voor de benodigde verlegging van de rode
contour.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Bestemmingsplannen

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Geven van juridisch kader voor

Besluitvormingsrijp maken

Besluitvormingsrijp gemaakte

ruimtelijke plannen

plannen:

plannen:

• Corus, Zeezicht, De Biezen,

Zuiderscheg;

Zuiderscheg, Leck en de Berge,

Trompstraat-Hoogeberg;

Averijhaven

Wijk aan Zeeerweg-Motorhuis;
Pleiadenplantsoen;
Leck en de Bergen.

• Startdocument Zeehaven

Startdocument Bedrijventerrein
Velserbroek

Winkelcentrum IJmuiden

Verhogen aantrekkelijkheid

• Uitvoeren samenwerkings-

Uitvoeren samenwerkings-

centrum voor bewoners en

overeenkomst tussen gemeente

overeenkomst (d.d. 1 april 2011)

winkeliers en zo mogelijk

en Multi Vastgoed

verdiepte winkelstraat tussen

toevoegen van woningen en

gemeente en Multi Vastgoed

overige functies in het
centrumgebied.

• Voorbereiden realisatie-

Voorbereiden op Verkrijgen

overeenkomst tussen gemeente

VO verdiepte winkelstraat tussen

en Multi Vastgoed

gemeente en Multi Vastgoed

• Voorbereiden uitvoeren
ontwerpen bouwplan en
openbare ruimte door
geselecteerde marktpartij en
gemeente
• Voeren planologische

Taxatie kiosken ter voorbereiding

procedures en WVG kiosken

op verwerving kiosken i.h.k.v.
WVG traject namens
geselecteerde marktpartij
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Voeren planologische
procedures. Starten met
gewijzigd bestemmingsplan
• Communicatietraject met

Communicatietraject

belanghebbenden / omwonenden met Winkeliersvereniging, het
MKB en Wooncorporatie
Kennemerhave.

Velsen-Noord

Binnen de milieucontouren het

Fysiek

In het kader van het programma

leefklimaat van Velsen-Noord

Verbeteren kwaliteit openbare

Frisse Wind is een aantal

verbeteren

ruimte en infrastructuur

maatregelen gereedgekomen en
nog in uitvoering. De positieve
effecten van de maatregelen zijn
zichtbaar in de
Leefbaarheidsmonitor 2011.
Gemeenteraad en bewoners zijn
geïnformeerd over de voortgang
van het programma via het
voortgangsbericht van juli 2011.
Opgeleverd zijn onder meer het
Wijkeroogplantsoen, het
Rollantplantsoen en de fietsbrug
over de A22 (Velsertunnel).

Wonen

Er is, samen met de

Vernieuwing van de

woningcorporaties, een start

woningvoorraad

gemaakt met het proces om te
komen tot herstructurering van de
woningvoorraad in Velsen-Noord.
Dit traject sluit aan bij het proces
voor het opstellen van de nieuwe
woonvisie.

Bedrijven

Er is, in samenwerking met

Hertstructurering bedrijvenstrook

belanghebbenden, gewerkt aan

Wijkermeerweg

de uitvoering van de
herstructurering van de
Wijkermeerweg. De nadruk lag
hierbij op het toetsen van de
haalbaarheid van het
oorspronkelijk projectplan aan de
situatie 2011. Een voorstel is eind
2011 ter besluitvorming aan het
college van B&W voorgelegd.
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Sociaal

Voor de Brede School zijn door

Brede School

de gemeenteraad de locatie en

Sportpark Rooswijk

het programma van eisen
vastgesteld. Het startdocument
heeft een participatietraject
doorlopen.
Voor het sportpark Rooswijk is
een voorlopig ontwerp in
voorbereiding.

Oud IJmuiden

Vervangen van 146 woningen en • Uitvoering 1e en 2e fase

Op dit moment is het project in

toevoegen van 200 woningen,

uitvoering. De eerste blokken zijn

waarvan een aantal

opgeleverd door AWV Eigen

woon/werkpanden.

Haard. Door tussentijds

Leefbaarheid verbeteren volgens

faillissement van de aannemer is

duurzaamheidmonitor (DPL)

er vertraging opgetreden voor
een aantal andere blokken.
Inmiddels is er een nieuwe
aannemer en worden de
werkzaamheden fase 2 verder
opgepakt.
• Realisatie extra

Uit het onderzoek is gebleken dat

parkeervoorzieningen en daarbij

de gemeente alleen onder

behorende flankerende

voorwaarden een ontwikkeling

maatregelen.

van bebouwde

Op verzoek van de raad is er een parkeervoorziening kan
onderzoek gestart naar het

financieren. Er heeft zich

realiseren van extra

niemand gemeld om een

parkeerfaciliteiten in de omgeving parkeergelegenheid te realiseren.
Daarnaast kan door het
ontbreken van flankerende
parkeermaatregelen extra
bebouwde parkeervoorzieningen
oninteressant zijn
Nieuw Helmduin

Faciliteren nieuwbouw scholen en Nieuwe projectopdracht nog vast De raad heeft gekozen voor
optioneel renovatie of nieuwbouw te stellen in 2012

nieuwbouw van de sporthal.

sporthal

Eerste stappen gezet om tot een
integrale ontwikkeling van de
school en de sporthal te komen

Grote Hout

Ontwikkelen bedrijventerrein en

• Voortzetten samenwerking

Ontwikkelmodel kadeterrein is

voormalige NAM-kade voor

gemeente en provincie

vastgesteld door B&W en

(havengerelateerde) bedrijven en
kadefuncties

toegelicht aan de raad
• Vaststellen ontwikkelvisie,

College heeft een jaar

exploitatie, verkavelingplan en

uitgetrokken om te onderzoeken

rolverdeling van betrokken

of verkoop van kade +

partijen

achterliggend terrein aan een
havenbedrijf tot een acceptabel
resultaat leidt.
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Samenwerking met provincie is
nooit gestart, wel nauw overleg
over beschikte subsidies
• Verwerving subsidies en

Nog geen nieuwe subsidies

overige bijdragen

verworven

• Optimale tijdelijke exploitatie

Tweede kantoor verkocht

en uitgifte niet-kadegebonden

Aantal percelen verkocht, minder

gronden en vastgoed

verkocht dan geraamd
Tijdelijke exploitatie verloopt
goed, stijging opbrengst havenen kadegelden

Stadspark

Toevoegen kwalitatief goede

• Voorbereiden bouw fase 4 en 5 Overleg DuraVermeer

woningen in IJmuiden en

woningcorporaties over

verbeteren kwaliteit

overname woningen fase 4 en 5

woonomgeving door herinrichten

onlangs beëindigd, corporaties

straten en park

nemen woningen niet over.
• Vernieuwen delen park en

Eerste deel park is vernieuwd

herinrichten Moerbergplantsoen

Moerbergplantsoen wordt 50 km
ipv 30 km, door benodigde
inspraakprocessen is realisatie
uitgesteld naar 2012

Grote Buitendijk / Hofgeest

Ontwikkelen van een woon- en

• Vaststellen ontwikkelplan,

•Op 14 juli is een ontwerp

werkmilieu (ca. 370 woningen) en fasering en rolverdeling tussen

ontwikkelingsplan Grote

2 speelvoorzieningen

gemeente en marktpartijen /

Buitendijk Hofgeest door de

belanghebbenden

Gemeenteraad vastgesteld.
•De opdracht om van de
provincie een uitspraak voor het
wijzigen van de rode contour
(ontheffing bouwen buiten
bestaand bebouwd gebied) wordt
uitgevoerd. Een uitspraak van de
provincie wordt in het 1e kwartaal
2012 verwacht.
•Parallel aan het rode-contour
proces wordt een
ontwikkelstrategie uitgewerkt.

• Opstarten planologische

•Het opstarten van planologische

procedures

procedures is nog niet aan de
orde.

• Huisvesting scouting

Voor de scouting is ruimtelijk een
plek voorzien, financiering uit de
GREX is niet mogelijk

Kustvisie

Ontwikkelen van IJmuiden aan

• Overeenstemming bereiken

Geen overeenstemming bereikt

Zee op het gebied van recreatie,

met Marina Seaport en evt.

over inrichting openbare ruimte

toerisme en wonen binnen de

andere marktpartij over te

met Marina Seaport, wel over
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

randvoorwaarden van natuur en

realiseren plan

woningbouw. Kosten en

waterveiligheid

• Exploitatieovereenkomst

opbrengsten ± gelijk, grote

afsluiten

investeringen en risico’s, wie gaat
ontwikkelen? Grote ontwikkelaar
bekijkt, maar heeft nog niet
besloten. Nog geen
exploitatieovereenkomst.
Deelname atelier kustkwaliteit:
nieuwe mogelijkheden mbt
waterveiligheid en subsidies?
Plan in kleinere onderdelen
realiseren mogelijk? Is start voor
andere aanpak.
B&W besluit tot behouden
aandelen Kennemerstrand NV en
opnieuw invullen functies in
Kennemerstrand NV, o.a.
directeursfunctie.

Woonvisie

Vaststellen gemeentelijk kader

Veld verkennen met

Besloten is Woonvisie na

voor Integraal woonbeleid

wooncorporaties en andere

vaststelling Visie op Velsen op te

(beschikbaarheid;

betrokken partijen.

stellen. Informatie sessies

betaalbaarheid; kwaliteit)

Woonvisie doen vaststellen door

hebben plaatsgevonden met

de raad.

diverse externen. De raad heeft
informatiesessie gevolgd met

Uitvoering woonvisie

Besluit op basis van woonvisie

externe deskundigen en
betrokkenen in november.

Kernvoorraad betaalbare huur

Het in stand houden en/of

Prestatieafspraken met de

Prestatieafspraken tot en met

vernieuwen van de kernvoorraad corporaties vernieuwen.

2010 zijn afgesloten. De

voor huishoudens met een

Bevorderen van doorstroming uit

volgende afspraken zijn

inkomen < € 33.000

de kernvoorraad bij scheefwonen. afhankelijk van de woonvisie en
Aanjagen woningbouw;

worden naar verwachting in 2012

Flankerend beleid (ISV;

opgesteld.

crisismaatregelen).

Scheefwonen wordt op den duur
beperkt door toewijzing op
inkomensgrenzen in de
huisvestingsverordening op te
nemen. Zie verder toelichting
situatie woningmarkt.

Handhaving

Uitvoeren van het jaarprogramma Tijdelijke formatie van 2 fte’s; in

De door uitbreiding van de

Toezicht en Handhaving

afwachting van

formatie extra

kerntakendiscussie

handhavinginspanningen is

(in relatie met programma 10; zie ingezet om de zaken op het
toelichting bij dit programma)

gebied van de wettelijke
handhavingtaken op te pakken.
Samen met de in 2011 ingezette
samenwerking met Milieudienst
IJmond ter bevordering van
integrale handhaving dient een
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat
en ander te leiden tot structurele
vermindering van het
handhavingstekort.

Indicatoren:
Indicator

Type

Oppervlakte met actuele bestemming (in ha)

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

2.070

2.070

Prestatie Gemeentelijke

2010

977

977

2008

3

6

registratie
Vastgestelde startdocumenten

Prestatie Gemeentelijke
registratie

Aantal maal toepassen bestuursdwang in

Prestatie Gemeentelijke

relatie tot het aantal aangevraagde

2009

registratie

vergunningen
Aantal woningen in de kernvoorraad

9

10

10

resp.

resp.

resp.

616

650

650

Prestatie Woningmarktonderzoek

2009

5.800

#

-

0

Aantal woningen voor bijzondere doelgroepen Prestatie Woningmarktonderzoek

2010

10.600

10.300

10.500

10.500

Prestatieafspraken met corporaties

Prestatie Woningmarktonderzoek

2010

13

13

Startdocumenten bouwinitiatieven van

Prestatie Woningmarktonderzoek

2010

herzien

herzien

marktpartijen
% restauraties

Prestatie Jaarrekening

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Ruimtelijke ordening en wonen
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
15.487
-14.984
503
50
-125
428

Primitieve
begroting
2011
19.382
-17.594
1.788
50
-300
1.538
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Begroting
2011 incl.
wijzigingen
19.842
-18.596
1.246
88
-300
1.034

Rekening
2011
20.238
-14.866
5.372
88
0
5.460

Saldo
2011
-396
-3.730
-4.126
0
-300
-4.426
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
- ruimtelijke ontwikkeling
- bestemmingsplannen
- ruimtelijk beleid
- grondbeleid zie paragraaf Grondbeleid
- bouwgrondexploitatie
- vastgoed aan- en verkopen
- vergunningen
- toezicht
- wonen
- stedelijke vernieuwing
- monumentenzorg
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Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Doelstellingen
De gemeente Velsen versterkt samen met partners de leefbaarheid en de veiligheid voor haar inwoners,
bedrijven en bezoekers
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk

Indicatoren
• Het percentage bewoners dat zich in
de eigen woonbuurt onveilig voelt
• Het percentage bewoners dat
aangeeft overlast te hebben van
jongeren

Zichtbaar maken huiselijk geweld

• Aantal meldingen huiselijk geweld

Een aantrekkelijk vestiging- en ondernemingsklimaat voor ondernemers en bezoekers • Aantal meldingen van horecaoverlast
Integer bestuurlijk handelen

• Aantal gevallen van non-integer
bestuurlijk handelen

Toelichting op het gerealiseerde beleid
In de Leefbaarheidsmonitor 2011 wordt o.a. weergegeven het aantal bewoners dat zich onveilig voelt in de
eigen woonbuurt. De cijfers laten in enkele wijken een verbetering zien zoals ook het aantal bewoners dat
jeugdoverlast ervaart is afgenomen. Hieraan kan geen definitieve conclusie worden verbonden, omdat het
subjectieve gevoelens betreft. De cijfers worden afgezet tegen de feitelijke cijfers van o.a. de politie om tot
een realistisch veiligheidsbeeld te komen.
De overlast van het uitgaansgebied aan de Kennemerlaan is afgenomen. Horeca, politie en gemeente
bereiden een Plan van Aanpak voor van te nemen maatregelen in het kader van de Kwaliteitmeter Veilig
Uitgaan. Dit moet in het eerste kwartaal van 2012 klaar zijn.
Huiselijk geweld
In 2011 is dezelfde werkwijze als het voorgaande jaar gehanteerd. Deze werkwijze voldoet aan de
verwachtingen van de betrokken partners. De regiopolitie Kennemerland heeft daarnaast besloten om extra
agenten op te leiden die kunnen worden ingezet bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. In 2011
(t/m 1 december) zijn 10 tijdelijke huisverboden opgelegd.
Pooierboy-problematiek
Pooierboys zijn personen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten op het gebied van
mensenhandel, meer in het bijzonder gedwongen prostitutie. Op voorspraak van de regionale driehoek is
gekozen voor een ketenaanpak van deze problematiek in Kennemerland. Hieraan voorafgaand is onder
meer overleg gepleegd met scholen en welzijnsinstellingen over elementaire aandachtspunten en een
mogelijke aanpak. Doel is het voorkomen/terugdringen van het aantal meisjes dat door pooierboys in de
prostitutie belandt. De samenwerking met de ketenpartners is geïntensiveerd en het sneller herkennen van
slachtofferschap is bevorderd.
Handhaving
In 2011 is hard gewerkt aan een inhaalslag op het gebied van handhaving en aan het krachtiger neerzetten
van het handhavingsbeleid. In dit jaar is tevens de bestuurlijke boete feitelijk ingevoerd.
Veiligheidsregio Kennemerland
In 2011 heeft de raad zijn zienswijze gegeven op de menukaarten van de Veiligheidsregio Kennemerland,
die door het algemeen Bestuur van de regio zijn vastgesteld. Zodra informatie beschikbaar is van de VRK,
zoals de bestuursrapportages, wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de
veiligheidsregio.
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Integraal veiligheidsbeleid
Na een intensief proces, waarbij de lokale partners zoals scholen, politie, MKB, Horeca Velsen,
sportverenigingen en woningbouwcorporaties zijn betrokken omdat zij mede verantwoordelijk zijn voor de
lokale veiligheid, is er een Kadernota Integrale Veiligheid voor Velsen opgesteld voor de jaren 2011-2014
die door de raad op 13 oktober 2011 is vastgesteld. In de Kadernota is een aantal doelstellingen
opgenomen waaraan de komende jaren samen met de partners wordt gewerkt om de veiligheid in Velsen
te verbeteren en in ieder geval op het huidige niveau te houden. De raad kan in de komende jaren via de
reguliere beleidscyclus de activiteiten volgen en het beleid desgewenst bijsturen.
Crisisbeheersing
Het afgelopen jaar is het aantal (lokale) incidenten beperkt gebleven. Een incident dat het nieuws heeft
gehaald is ondermeer het aanspoelen van ampullen op de Noordzeekust. In regionaal verband heeft
Velsen samengewerkt met de andere kustgemeenten uit de regio.
In het kader van het Havenveiligheidsplan, dat begin 2011 is geactualiseerd, heeft in november een
oefening plaatsgevonden, waarmee is voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
Havenveiligheidswet.
Verder is het rampbestrijdingplan Tata Steel geactualiseerd en vastgesteld in oktober 2011. Op grond van
de Wet Veiligheidsregio's stelt in het vervolg niet meer de burgemeester het plan vast, maar het bestuur
van de veiligheidsregio.
Organisatorisch is een nieuwe ontwikkeling in gang gezet. De tien gemeenten in de veiligheidsregio zijn
gestart met het opzetten van een gezamenlijke gemeentelijke crisisorganisatie (oranje kolom) voor de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. In mei 2012 moet deze organisatie operationeel zijn. De nieuwe
gemeentelijke crisisorganisatie wordt gefinancierd vanuit de regionale budgetten.
Beleidsmatig zijn andere organisaties geadviseerd op het gebied van veiligheid. Zo wordt door
Rijkswaterstaat een nieuwe haven ontwikkeld voor het lichteren van zeeschepen (locatie voormalige
Averijhaven). Deze nieuwe haven kan ook gebruikt worden voor schepen op de Noordzee die in
moeilijkheden verkeren en naar een veilige haven moeten (place of refuge). Verder is ook geadviseerd met
betrekking tot de veiligheid voor het plan van eisen in het kader van de nieuwe zeesluis te IJmuiden.
Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Onderstaande speerpunten komen voort uit de Kadernota Integrale Veiligheid en/of zijn bij de behandeling
van de Voorjaarsnota als zodanig aangewezen:
Speerpunt
Kernbeleid integrale veiligheid

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Regie over integrale aanpak van Opstellen en uitvoeren

In oktober 2011 heeft de raad de

veiligheidvraagstukken met

Kadernota Integrale Veiligheid

jaarplannen integrale veiligheid

politie, omliggende gemeenten

vastgesteld. Doelen worden

en OM

gerealiseerd via jaarplannen.
Vanaf 2012 kunnen eerst
resultaten worden gemeld.
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Deelname aan Veiligheidshuis

Vermindering van criminaliteit en Gezamenlijke, samenhangende

• de aanpak van huiselijk

Kennemerland

overlast door dadergerichte

aanpak met politie, justitie en

geweld is doorontwikkeld en

aanpak

hulpverlening.

geïntensiveerd;

Er zijn protocollen ontwikkeld

• gemeenten worden

voor de (individuele) aanpak van ondersteund in de BIJ
overlastbezorgers.

(bestuurlijke informatie
justitiabelen);
• het jeugdwerkproces is
uitgebreid met een specifieke
aanpak van jeugdige meer- en
veelplegers;
• er zijn protocollen ontwikkeld
voor de (individuele) aanpak van
overlastbezorgers.

Ketenaanpak

Vermindering aantal slachtoffers Gezamenlijke ketenaanpak

* er is een meldpunt voor

Pooierboyproblematiek

van pooierboys

ontwikkelen en slachtofferschap

professionals met vermoedens

herkennen.

van loverboy praktijken bij het
Veiligheidshuis gestart;
* er zijn signaalkaarten
ontwikkeld voor partners als
scholen en verenigingen etc. ter
bevordering van herkenning van
de problematiek.

Intensivering bestuurlijke

Optimaliseren veiligheidsgevoel

Opstellen en uitvoeren

Bij de voorjaarsnota is 100.000

handhaving

en terugdringen inbreuken

jaarplannen handhaving

voor uitbreiding personeel

openbare orde

toezicht en handhaving
aangemerkt als beleidsintensivering voor de begroting
2011, kader voor de begroting
2012 en intentie voor het
meerjarenperspectief.

Uitvoering Nota Dierenwelzijn

Uitvoering wettelijke taken

Beleid ontwikkelen ter uitvoering Concept Kadernota dierenwelzijn

Dierenrechten erkennen

Nota Dierenwelzijn

2011-2014 is in maart in
raadssessie besproken met
verzoek aan college om de
nodige aanpassingen.

Toelichting
In samenwerking met verschillende partijen, zoals de stichtingen dierenambulances, dierenbescherming
Noord-Holland-Noord en Kerbert dierenasiel, is de concept kadernota Dierenwelzijn tot stand gekomen. In
2012 zal de nota aan de raad worden aangeboden.
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Indicatoren:
Indicator

Percentage inwoners met

Type

Bron

Effect Leefbaarheidsmonitor

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

2011

26% (2009:

onveiligheidsgevoelens,

22%)

waarvan in eigen buurt

64% (2009:

#

Daling

26%

Daling

64%

#

18%

16%

64

Daling

53

0

0

0

69%)
Het percentage bewoners dat

Effect Leefbaarheidsmonitor

2011

aangeeft overlast te hebben

16% (2009:
18%)

van jongeren
Aantal meldingen van

Effect Politie Kennemerland

2011

horecaoverlast
Aantal gevallen van non-

53 (2009:
56)

Effect Gemeentelijke

integer bestuurlijk handelen

2011

0 (2009:0)

registratie

Het volgende symbool is beschikbaar:
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Openbare Orde en veiligheid
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
6.136
-79
6.058
0
-256
5.802

Primitieve
begroting
2011
5.752
-88
5.664
0
0
5.664

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
6.213
-88
6.125
0
0
6.125

Rekening
2011

Saldo
2011

6.156
-298
5.858
0
0
5.858

57
210
267
0
0
267

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- integrale veiligheid
- openbare orde
- crisisbeheersing gemeentelijke diensten
- brandbestrijding lokaal
- rampenbestrijding
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Programma 11 Bevolkingszaken en
burgerparticipatie
Doelstellingen
•
•

Dienstverlening aan de inwoners van Velsen
Adequate interactie met inwoners en instellingen en bedrijven
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Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken

Indicatoren

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het

De klanttevredenheid is getoetst door een middel van een

verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten

enquête. De klanttevredenheid is zeer goed te noemen.

betreffende bevolkingszaken.
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en

Door het uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan

beschikbaarheid van informatie.

Burgerzaken en het maken van een risicoanalyse worden en zijn
maatregelen genomen die de risico’s op het ontstaan van
schade of het niet voldoen aan wettelijke voorschriften inzake
informatiebeveiliging afdekt.

Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens

De kwaliteit van de GBA gegevens zijn door het Ministerie van

van de inwoners van de gemeente Velsen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties getoetst door middel
van een audit. Op het moment van aanleveren van de
jaarrekening was de uitslag van de inhoudelijke audit nog niet
bekend. De audit voor het proces en privacy deel zijn succesvol.

Bij tal van activiteiten die door verenigingen, bedrijven,

% dekking activiteiten

organisaties en/of burgers worden ontwikkeld, zoveel mogelijk
garanderen van openbare orde en veiligheid
Via participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van

Via Leefbaarheidsmonitor, burgerpanels en participatieprojecten

en samenwerking met bewoners, instellingen/organisaties en
bedrijven inzake activiteiten en ontwikkelingen die een wijk,
een groep of de samenleving raken
Via de gemeentelijke communicatiemiddelen helder en

Bekendheid met de infopagina en de webpagina

gestructureerd communiceren met bewoners, organisaties en
bedrijfsleven, stakeholders, etc.
Het betrekken van burgers bij het besturen van de stad door

Leefbaarheidsmonitor en burgerpanels en onderzoeken

middel van actief en gestructureerd informeren

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Burgerparticpatie
In 2010 heeft de gemeenteraad het Velsense beleid voor burgerparticipatie vastgesteld in de vorm van de
nota “We houden contact”. Onderdelen daarvan waren opzet van een digitaal burgerpanel, de ontwikkeling
van de gemeentelijke website als basis voor participatie en actieve inzet van de mogelijkheden van social
media. In 2011 is het digitale burgerpanel een aantal keren ingezet om te meten hoe inwoners over
bepaalde zaken denken. Zo heeft er onder andere ook een onderzoek plaatsgevonden naar de
gemeentelijke communicatie. Het panel is ook ingezet tijdens traject van de Visie op Velsen 2025. Tijdens
de totstandkoming van de Visie 2025 heeft een brede vorm van participatie plaatsgevonden gedurende de
diverse fasen van het traject. Inwoners, vertegenwoordigers van zowel bedrijfsleven als maatschappelijke
organisaties is diverse malen gevraagd input te leveren en te reflecteren op de koers en de inhoud van de
visie.
In 2011 is gestart met de inzet van social media en zijn de eerste slagen gemaakt met betrekking tot de
website. Daarnaast zijn de gebruikelijke participatietrajecten doorlopen waar het gaat om ruimtelijke
ordening en de inrichting van de openbare ruimte.
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Eind 2011 is de burgerparticipatie geëvalueerd. De uitkomsten daarvan worden in 2012 met de raad
gedeeld.
Actief burgerschap
In 2011 is gestart met de ontwikkeling van een visie op actief burgerschap. In 2012 wordt dit met de raad
besproken.
Wijkgerichte dienstverlening
In 2011 is de wijkgerichte dienstverlening geëvalueerd, Dit heeft tot een aantal aanbevelingen geleid die
beleidsmatig zijn vertaald. Over de aanbevelingen en uitwerkingen wordt de raad in 2012 geïnformeerd.
Eind 2011 is een wijkteamdag gehouden die door alle partijen als succesvol en inspirerend werd
beschouwd.
Producten Burgerzaken
Door het toepassen van leanmanagement en producttransformaties zijn de werkprocessen met betrekking
tot klantcontacten van de producten van de werkeenheid Burgerzaken efficiënter en effectiever ingericht.
De uitslag van de klanttevredenheidsenquête heeft aangetoond dat de Velsense inwoners meer dan
voorheen tevreden zijn.
Informatiebeveiligingsbeleid
Het informatiebeveiligingsbeleid, met de daaronder hangende informatiebeveiligingsplannen per afdeling
vormen de toetsingskaders voor de organisatorische en technische maatregelen die moeten leiden tot een
voldoende betrouwbare informatievoorziening bij onze gemeente. Een betrouwbare informatievoorziening
vormt een succesfactor voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente Velsen. Wij beheren
een groot aantal gegevens dat betrekking heeft op de persoonlijke levenssfeer van de inwoners. De
beveiliging van deze informatie moet zodanig te zijn dat deze gegevens niet voor verkeerde doeleinden
gebruikt kunnen worden, betrouwbaar zijn en beschikbaar zijn om te gebruiken voor de publiekrechtelijke
taken van de organisatie. Met het vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid heeft het college bepaald
aan welke eisen het beveiligingsniveau voor de informatievoorziening van de gemeente Velsen moet
voldoen.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Wijkgerichte dienstverlening

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Het bijdragen aan een leefbare

Herijking in 2010 en 2011 van

omgeving

de wijkgerichte dienstverlening

Interactie communicatie via

Stimuleren van

Website wordt vernieuwd in

Het burgerpanel is enkele

website

burgerparticipatie en

kader klantgerichte

malen ingezet om

interactieve beleidsvorming

dienstverlening met speciale

bepaalde zaken te kunnen

aandacht voor burgerparticipatie meten waaronder de
via digitale mogelijkheden. Het

gemeentelijke

is noodzakelijk voor de

communicatie. De website

gemeente Velsen om de

is een kwestie van

komende jaren de contacten

voortdurende

met de inwoners, het

doorontwikkeling. Mede

bedrijfsleven en de

vanuit het oogpunt dat

maatschappelijke organisaties

dienstverlening steeds

via nieuwe en actuele inzichten

vaker digitaal gaat en als
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
te organiseren. In 2010 is de

Resultaat
een aan belang winnend

basis gelegd. Voor de uitvoering kanaal kan worden gezien.
in 2011 is voor de uitvoering van In dit verband kan ook een
de burgerparticipatie/panels

relatie worden gelegd met

geld benodigd.

gebruik van social media.
Innovatie van de
gemeentelijke website is
van belang.

Het efficiënt afhandelen van

Tevredenheid van burgers over

Het vervaardigen van een

De klanttevredenheid is

aanvragen van burgers bij het

de dienstverlening betreffende

enquête over de

getoetst door middel van

verkrijgen van

persoonsdocumenten en

klanttevredenheid.

een enquête. De klant-

persoonsdocumenten en

overige producten van

tevredenheid is zeer goed

overige producten betreffende

bevolkingszaken.

te noemen.

bevolkingszaken
Een hoge kwaliteit van de

Een hoge kwaliteit van de GBA

Aan de hand van

De kwaliteit van de GBAgegevens zijn door het

opslag van de

gegevens van de inwoners van

kwaliteitsmodules,

persoonsgegevens van de

Velsen.

informatiebeveiligingsplan

Ministerie van

inwoners van de gemeente

Burgerzaken,

Binnenlandse Zaken en

Velsen.

kwartaalrapportages en

Koninkrijksrelaties getoetst

workshops GBA structurele

door middel van een audit.

kwaliteitsverbetering van de

Ook dit jaar hebben we

persoonsgegevens van de

deze audit met goed

inwoners van Velsen.

gevolg doorstaan.

Indicatoren:
Zie programma 16 Dienstverlening.

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Bevolkingszaken en burgerpart.
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
3.104
-1.363
1.741
0
-63
1.678

Primitieve
begroting
2011
2.589
-1.492
1.097

1.097

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
2.730
-1.492
1.238
0
-65
1.173

Rekening
2011

Saldo
2011

2.669
-1.433
1.236
0
-52
1.185

60
-59
1
0
-13
-12

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- persoonsdocumenten en burgerlijke stand
- wijkgericht werken
- communicatie en voorlichting
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Programma 12 Raad en raadondersteuning

Doelstellingen
•

Uitvoeren van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak door de
gemeenteraad.
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Samenstelling gemeenteraad van de gemeente Velsen
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
VVD:
H.S. Langendijk-Meijer
P. de Bruijn
A.F. Kouthoofd
T. Mastenbroek-Wesseling
R.N. van den Brink
PvdA:
C. Ockeloen
R. Cruz Linde
B.J.J. Hendriks
P.J. van Bodegraven
C. Stapper
Velsen Lokaal:
M.G.J.E. Vos-Vester
M.M. Gregoire
J.P. van Ikelen
A.M. van Ombergen-Vester
H.M. Teske-Post
D66 Velsen:
H. Wijkhuisen
H. Kat
A. Uytendaal
E.H. Zorgdrager-van Laar
LGV:
G. Vosse
F. Bal
P. van Deudekom
L. Kwant
CDA:
A.C. Eggermont
G.J.W. van der Hulst
D. Sintenie-Wiegers
Groen Links:
E.J. Merhottein
R. De Haan
SP:
M. Koedijker
F. Vrijhof

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

100

ChristenUnie:
F. Korf
Beryl Dreijer:
H.B.E. Dreijer
Marc Hillebrink:
M.M. Hillebrink

s.s.t.t.

Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken
Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden van de raad, erkend en gedragen door de
inwoners.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Visie op Velsen 2025
In april heeft de raad de Visie op Velsen 2025 vastgesteld waarbij werd gekozen voor ‘Kennisrijk werken in
Velsen’. Bij de opstelling van de visie waren raadsleden vanaf het begin betrokken. Bij alle bijeenkomsten
waren zij aanwezig, soms als toehoorders, soms als (bege)leiders van werksessies om de inbreng van de
Velsense samenleving zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Raadspleinvergaderingen
In 2011 werd verder gewerkt aan de verbetering van de vergaderopzet; de agendacommissie (bestaande
uit alle sessievoorzitters) stelde ook in 2011 de agenda’s van raadsvergadering en carrousel vast. Omdat er
geen onverdeelde tevredenheid met de cyclus van 3 weken bestaat, is een werkgroep van drie raadsleden
en de griffie aan de slag gegaan om te bezien of de werkwijze van de raad verbeterd kan worden. Een van
de opgepakte zaken is de opstelling van een raadsplanning waarin voor de politiek meest relevante onderwerpen een procesplanning wordt uitgezet. Na afstemming hierover met college en ambtelijke organisatie
moet deze raadsplanning in 2012 een belangrijk instrument voor de raad worden om zijn agenda echt zelf
samen te stellen.
Verbeteringen Planning & Controlcyclus
Een werkgroep van raadsleden heeft in 2011 een aanzet gegeven voor verbeteringen in de P&C-cylus.
De werkgroep kwam tot de volgende inventarisatie van verbeterpunten:
- verbetering van de structuur en opzet van de programma’s (doelenboom);
- herzien van de indeling in programma’s (aansluiten bij de functionele indeling, vermindering van
programma’s;
- verbeteren inzicht in kostentoerekening en in kostendekkende exploitaties;
- herzien van het autorisatieniveau van de raad, niveau lager dan programma;
- versterken inzicht in projecten.
In de begroting 2012-2015 resulteerden de werkzaamheden in samenvoeging van programma’s en een
andere opzet binnen de programma’s. De werkzaamheden worden ook in 2012, zij het in iets andere opzet,
voortgezet.
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Tv-uitzendingen Raadsplein
In 2011 is besloten om de gewijzigde afspraken over de uitzending van de raadsbijeenkomsten voorlopig te
handhaven. De raadsvergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden door Seaport, de Carrousels in het
algemeen niet. Zowel van de raadsvergadering als van de Carrousels worden samenvattingen gemaakt die
in de week na de vergaderingen enkele malen per dag worden uitgezonden. De uitbreiding van de dienstverlening door Seaport, met name de samenvattingen die via de website ook achteraf bekeken kunnen
worden, vraagt echter wel een hogere financiële bijdrage die voor 2011 niet in de begroting was voorzien.
Rekenkamercommissie:
In opdracht van de Rekenkamercommissie is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondbeleid in Velsen. Het rapport met daarbij de nodige aanbevelingen is eind september 2011 uitgebracht. Het
rapport is besproken in een sessie op 17 november. In de raadsvergadering van 1 december 2011 heeft de
raad besloten de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over te nemen.
De Rekenkamercommissie heeft na bespreking van de jaarrekening en het rapport van bevindingen van de
accountant op 16 mei 2011 een advies uitgebracht aan de raad. Ook de bestuursletter is door de Rekenkamercommissie besproken.
Conform het werkprogramma heeft de Rekenkamercommissie in 2011 opdracht gegeven voor een extern
onderzoek naar de Wmo. Het rapport wordt naar verwachting in het voorjaar 2012 uitgebracht.
De rekenkamercommissie heeft vier specifieke aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole voor de
jaarrekening 2011 meegegeven aan de accountant te weten:
•
voortgang van de implementatie van risicomanagement in de gemeentelijke procedures en
P&C-cyclus;
•
volledigheid in bezit zijnde vastgoed;
•
volledigheid huuropbrengsten;
•
kwaliteit bepaling weerstandvermogen.

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Raad en raadondersteuning
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
1.154
0
1.154
0
0
1.154

Primitieve
begroting
2011
1.194
1.194

1.194
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Begroting
2011 incl.
wijzigingen
1.209
0
1.209
0
0
1.209

Rekening
2011

Saldo
2011

1.127
0
1.127
0
0
1.127

82
0
82
0
0
82
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Programma 13 College en collegeondersteuning

Doelstellingen
Adequate voorbereiding en uitvoering van besluitvorming.
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2011 is het 2 jaar van dit college. In de loop van het jaar heeft het college, naast de gebruikelijke zaken,
het rapport ‘Heroverwegen vanuit ambitie’ opgesteld. Samen met de Visie op Velsen 2025 leverde dit
rapport belangrijke input voor de Voorjaarsnota.
Portefeuilleverdeling College van Burgemeester en Wethouders gemeente Velsen
Burgemeester F.M. Weerwind
- Openbare orde en veiligheid
- Brandweer en rampenbestrijding
- Regionale samenwerking
- Wettelijke taken
- Algemene zaken
- Communicatie
- Personeel en organisatie
- Burgerzaken
- Informatiebeleid en automatisering
- Facilitaire zaken
- GEO-informatie
- Publiekszaken

Wethouder A. Verkaik
- Economische zaken
- Sociale Zaken
- Arbeidsmarktbeleid
- Ruimtelijke ordening
- Omgevings- en coördinatie vergunningen
Projecten:
- Winkelcentrum
- Grote Buitendijk
- Grote Hout
Wijkwethouder IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Driehuis

Wethouder A.V. Baerveldt
- Onderwijs
- Sport, recreatie en toerisme
- Jeugdbeleid
- Volksgezondheid
- Openbaar vervoer
Projecten:
- Kustvisie
- Nieuw Helmduin
- Rooswijk
Wijkwethouder Velserbroek
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Wethouder R. Vennik
- Financiën
- Belastingen
- Verkeer en vervoer
- Openbare werken
Project:
- Oud IJmuiden
Wijkwethouder Zee- en Duinwijk en IJmuiden-West

Wethouder R.G. te Beest
- Wonen
- Grondzaken
- Welzijn
- Wijkgerichte dienstverlening
- Lokale Senioren Agenda
- Handhaving en Toezicht
Project:
- Velsen-Noord
Wijkwethouder Santpoort-Noord en Velsen-Noord

Wethouder W.E. Westerman
- Wmo
- Milieu
- Groen- en landschapsbeleid
- Coördinatie Mondiale Bewustwording
- Kunst en Cultuur
- Monumentenbeleid
- Dierenwelzijn
Project:
- Blekersduin
- Gebouw B
- RUD
Wijkwethouder Santpoort Zuid en Velsen-Zuid

Gemeentesecretaris
D. Emmer

s.s.t.t.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
College en
collegeondersteuning
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
6.350
-66
6.284
0
0
6.284

Primitieve
begroting
2011
1.935
1.935

1.935

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
1.525
0
1.525
0
0
1.525

Rekening
2011
4.744
-12.581
-7.837
0
0
-7.837

Saldo
2011
-3.219
12.581
9.362
0
0
9.362

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- college van Burgemeester en Wethouders
- bestuurlijke samenwerking
- bestuursondersteuning
- algemene lasten en baten
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Programma 14 Middelen en accommodatiebeheer

Doelstellingen
•
•

Faciliteren van de organisatie in brede zin
Tevreden klanten
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het bevorderen van een goed functioneren van de organisatie-

Indicatoren
Aantal meldingen en klachten

onderdelen
Het leveren van actuele, betrouwbare en volledige basisinformatie

Het aantal klachten van de klanten over de verstrekte
basisinformatie

Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van algemene,

• Verzamelbiljet gemeentelijke belastingen dagtekening 28

gemeentelijke belastingen.

februari 2011
• Realisatie geraamde opbrengsten
• Het aantal bezwaar- en beroepschriften
• Percentage automatische incasso

Het functioneel in standhouden van gemeentelijke accommodaties

Aantal klachten gebruikers accommodaties

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Het leveren van actuele, betrouwbare en volledige basisinformatie
Voor het leveren van actuele, betrouwbare en volledige (basis)informatie is een gegevensbroker (software
voor distributie en synchronisatie van gegevens) na een omvangrijk migratieproces geïmplementeerd.
Tevens zijn in het kader van de invoering van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
aanvullende werkzaamheden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu afgerond.
Om inzicht te verkrijgen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau in Velsen is voor de
vijfde keer de Leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten van deze monitor zijn onder meer gebruikt als
indicatoren voor de begroting 2012.
Vergroening gemeentelijke gebouwen
Dit jaar is begonnen met het programma om het energie- en waterverbruik in de gemeentelijke gebouwen
terug te dringen. Dit programma is gebaseerd op onderzoek van deze gebouwen. Eind van het jaar zijn in
de gebouwen slimme meters geplaatst waardoor we centraal (afwijkingen in) het energieverbruik kunnen
monitoren en meer inzicht krijgen over het effect van de maatregelen.
Wijkpost Velserbroek
De oude wijkpost in de Velserbroek is gesloopt en er is een nieuw tijdelijk onderkomen neergezet. Deze
wordt eind 2011 opgeleverd.
Vereenvoudiging ICT-beheer
Ter vereenvoudiging van het ICT-beheer is een integraal servicesysteem ingericht, met onder andere een
selfservicemogelijkheid. Dit systeem vormt de basis voor een serviceovereenkomst met de
gebruikersorganisatie, die in het eerste kwartaal van 2012 geïmplementeerd wordt.
Uitwijkvoorziening
De continuïteit van de ICT is verder verhoogd met een uitwijkvoorziening. Deze is technisch gereed. In
2012 wordt hiervoor nog een uitwijkplan geschreven. Hiermee komen we ook tegemoet aan de opmerking
van de accountant in zijn managementletter van 4 november 2011.
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Insourcen ICT-beheer Uitgeest
In januari 2012 neemt Automatisering het beheer van de ICT van gemeente Uitgeest over.
In de voorjaarsnota zijn 2 FTE voor dit beheer opgevoerd. Een vaste medewerker van gemeente Uitgeest
komt per 1 januari 2012 in dienst van gemeente Velsen. Voor een tweede medewerker start de werving. De
kosten van de uitbreiding van de formatie worden gedekt uit de bijdrage van de gemeente Uitgeest.
Gemeentelijk inkoopbeleid
Er is voor onze gemeente een nieuw inkoopbeleid vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de evaluatie van
het algemene inkoopbeleid uit 2005, de nota Inkoopbeleid voor werken en werken gerelateerde
opdrachten. Het beleid geeft een duidelijke leidraad binnen en buiten de organisatie over manier waarop
aanbestedingsprocessen worden doorlopen. Hiermee draagt het beleid bij aan de publieke verantwoordingsplicht van onze gemeente. Belangrijke verschillen met het oude beleid zijn dat er vanaf nu één
inkoopbeleid geldt voor alle leveringen, diensten en werken, dat de drempelwaarden zijn opgehoogd. In
meer gevallen is het nu mogelijk om lokale leveranciers te benaderen. Verder is er meer aandacht voor
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ondersteuning bij de uitvoering van het
nieuwe inkoopbeleid is besloten om aan te sluiten bij de Stichting Rijk, een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van inkoop.
Kwijtscheldingsbeleid
De gemeenteraad heeft besloten om het kwijtscheldingsbeleid met ingang van 1 december 2011 te
verruimen met de mogelijk tot kwijtschelding voor ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag.
Kwijtschelding is mogelijk voor de belastingsoorten ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting (eerste hond) en kan worden aangevraagd voor alle nog niet betaalde aanslagen of binnen drie
maanden nadat de aanslag door de ondernemer is voldaan.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Informatievoorziening

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Invoering Basisregistratie

Grootschalige Basiskaart van

In Q3 is een conformiteittoets

grootschalige topografie (BGT),

Velsen migreren naar de eisen

uitgevoerd om inzicht te

verplichte aansluiting (voor zover van de basisregistratie BGT

verkrijgen in hoeverre de

nu bekend) 1 januari 2013

Grootschalige BasisKaart van
Velsen (GBKV) aansluit om te
voldoen aan de wettelijke eisen
van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT).
De conclusie is dat hij al voor
een belangrijk deel aansluit op
deze eisen.

Het nieuwe Handelsregister

Kiezen van een

wordt, als onderdeel van het

informatieproduct dat aansluit bij basisregistraties gereed is, gaat

Als het landelijk stelsel van

stelsel van basisregistraties van

de behoeften van de

de overheid, de basisregistratie

binnengemeentelijke gebruikers. het Handelsregister verplicht

voor ondernemingen en

De informatie vanuit een centraal gebruiken, vanaf uiterlijk 2014.

de gemeente de gegevens uit

rechtspersonen. Alle overheden, punt beschikbaar te stellen aan
waaronder de gemeenten,

alle binnengemeentelijke

worden voor 2014 verplicht

gebruikers. Hierbij zal ook het
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

aangesloten op dit stelsel. Dit

terugmelden van onjuistheden

draagt bij aan een efficiëntere

centraal worden belegd.

Resultaat

overheid en aan een betere
dienstverleningen aan
ondernemers. Bedrijven hoeven
hun gegevens dan nog maar één
keer te verstrekken.
Juridische kwaliteitszorg

Organisatie in lijn met

Juridische kaders scheppen

Er is een mandaatbesluit en -

(Europese) regelgeving

Opzetten breed juristenoverleg

register voor de ambtelijke

Uitvoeren juridisch kwaliteitsplan organisatie vastgesteld.
Vanaf januari 2011 zijn alle
verordeningen in een digitale
regelingenbank geplaatst en via
de website te raadplegen.
Er is een organisatiebreed
juristenoverleg opgezet, dat een
juridisch kwaliteitsplan
voorbereidt.
Inkoop en aanbesteding

Duurzame, recht- en doelmatige Uitvoeren van nieuw

Eind juli 2011 is één nieuw

wijze van aanbesteden en

Inkoopbeleid vastgesteld.

inkoopbeleid volgens actieplan

inkopen

Aansluiting bij de stichting
Regionaal Inkoopbureau IJmond
en Kennemerland is voorbereid.

Heffingen

Samenwerking met andere

Onderzoek naar uitbreiden

Met ingang van 2011 zijn de

partijen

werkzaamheden voor de

werkzaamheden voor Uitgeest

gemeente Uitgeest. Betreft de

uitgebreid met de heffing en

werkzaamheden inzake de Wet

invordering van aanslagen

WOZ

leges(met uitzondering van
burgerzaken), APV en
precariobelasting en de
werkzaamheden inzake de Wet
WOZ.

Heffingen

Geautomatiseerde kwijtschelding Inrichten software en uitwisseling Op het verzamelbiljet
verwerken op verzamelbiljet

Heffingen

gegevens met inlichtingenbureau gemeentelijke belastingen 2011

gemeentelijke belastingen voor

is de geautomatiseerde

Velsen

kwijtschelding verwerkt.

Invoeren digitale nota

Inrichting software

De inrichting heeft nog niet
plaatsgevonden omdat nog niet
helemaal duidelijk is hoe de
samenhang is met de inrichting
van een persoonlijke
internetpagina.

Heffingen

Invoeren persoonlijke

Onderzoek naar de

Onderzoek heeft uitgewezen dat

internetpagina voor de burger in

mogelijkheden binnen Dimpact

dit binnen Dimpact tot 2015 niet

Velsen

Heffingen

mogelijk is.

Geautomatiseerde afname

Afstemmen WOZ en BAG

De manuele afstemming van de

gegevens BAG voor Velsen en

gegevens

BAG gegevens is afgerond in
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Uitgeest per 1 juli 2011

Q3. Geautomatiseerde afname
van de BAG gegevens is als
gevolg van verlate oplevering
van software doorgeschoven
naar 2012.

Heffingen

Heffingen

Invoering Wet personen-

Verwerken consequenties

vennootschappen

invoering Wet

Publiceren verordeningen en

Inrichting software

Dit wetsvoorstel is ingetrokken.

Zie het speerpunt juridische

beleidsregels op internet per

kwaliteitszorg.

01.01.2011

Indicatoren:
Gemeente Velsen:
Indicator

Type

Bron

Aantal bezwaarschriften

Prestatie

Belastingpakket

Aantal afgehandelde bezwaar-

Prestatie

Belastingpakket

Prestatie

Belastingpakket

Gemiddelde afhandeltijd

Prestatie

Belastingpakket

bezwaarschriften

(in weken)

Aantal verzoekschriften

Prestatie

Belastingpakket

Aantal afgehandelde verzoek-

Prestatie

Belastingpakket

Prestatie

Belastingpakket

Gemiddelde afhandeltijd

Prestatie

Belastingpakket

verzoekschriften

(in weken)

Aantal beroepschriften

Prestatie

Belastingpakket

Aantal openstaande

Prestatie

Belastingpakket

Prestatie

Corsa

Aantal WOZ-beschikkingen

Waarde

Belastingpakket

WOZ-objecten met een

Waarde

Belastingpakket

Aantal woningen

Waarde

Belastingpakket

Aantal niet-woningen

Waarde

Belastingpakket

Aantal WOZ-objecten

Waarde

Belastingpakket

Laatste meting

2010
2010

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

1.502

1.502

1.500

2.323

96%

96%

99%

89%

81

81

15

265

14

14

15

21

1.396

1.396

2.100

1.740

100%

100%

100%

99%

3

3

0

19

1

1

1

2

69

69

30

71

26

26

3

20

3

3

0

10

20.065

20.065

20.100

20.635

99.9%

99.9%

100%

99.9%

31.509

31.509

31.700

31.589

3.665

3.665

3.700

3.668

35.164

35.164

35.400

35.257

schriften per 31 december
Aantal openstaande bezwaren

2010

per 31-12
2010

2010
2010

schriften per 31 december
Aantal openstaande

2010

verzoekschriften per 31-12
2010

2010
2010

beroepschriften per 31-12
Aantal klachten belastingen en

2010

invordering
2010
2010

beschikking per 31-12
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Indicator

Type

Bron

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket

Aantal automatische incasso’s

Waarde

Belastingpakket

Laatste meting

2010
2010
2010

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

4.191

4.191

7.000

3.791

2.288

2.288

2.000

2.462

19.500

19.500

19.000

21.472

Gemeente Uitgeest
Indicator

Aantal klachten belastingen en

Type

Bron

Prestatie

Corsa

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket

Aantal automatische incasso’s

Waarde

Belastingpakket

Laatste meting

2010

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

1

1

0

1

480

480

450

650

201

201

175

223

3.400

3.400

3.500

3.705

invordering
2010
2010
2010

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Middelen en
accommodatiebeheer
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
23.193
-5.502
17.691
0
0
17.691

Primitieve
begroting
2011
22.565
-4.380
18.185

18.185

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
23.215
-5.625
17.590
300
-357
17.533

Rekening
2011

Saldo
2011

23.036
-6.378
16.658
300
-157
16.800

180
753
933
0
-200
733

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- managementondersteuning
- interne dienstverlening
- ruimtelijke informatie
- perceptie en uitv. Belastingen en WOZ
- administratiekosten en vergunningen, acc. c.a.
- beheer en onderhoud gemeentelijke accommodaties
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Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen
Doelstellingen
Dit programma omvat de aangetrokken geldleningen en beleggingen, de algemene uitkering
Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen. De toelichting op de belastingopbrengsten is opgenomen
in de paragraaf Lokale heffingen.

•
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Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken
Het zorgvuldig en efficiënt opleggen en innen van belastingen en

Indicatoren
Tijdig opleggen van de belastingaanslagen

heffingen, die de gemeenteraad heeft vastgesteld
Met inachtneming van kapitaalmarktontwikkelingen en gelet op het

Rentevisie van het rentecomité,

risicoprofiel streven naar een optimaal renteresultaat

uitgedrukt in een rentepercentage

Het analyseren van en anticiperen op landelijke ontwikkelingen ten

Adequate analyse in de tussenrapportage waarna

aanzien van het Gemeentefonds, waarbij de gevolgen voor de algemene

er bijgestuurd kan worden

uitkering van Velsen zo concreet mogelijk in beeld worden gebracht
Het voorzien in een financiële buffer voor onvoorziene en bestuurlijk

Volgen verloop onvoorziene en bestuurlijk

onontkoombare uitgaven dit in relatie tot het weerstandsvermogen

onontkoombare uitgaven

Financieel gezonde gemeente

Sluitende (meerjaren)begroting

Toelichting op de activiteiten:
Tijdig opleggen van de belastingaanslagen:
• Jaarlijkse taxatie van alle WOZ-objecten is afgerond per 30 november
• Het jaarlijks in de heffing betrekken van alle belastbare objecten en subjecten volgens de
belastingverordening
• Opleggen van het verzamelbiljet gemeentelijke belastingen per 28 februari 2011
Rentevisie van het rentecomité:
• Binnen de kaders van het Treasurystatuut voeren van beleid
• Door middel van het aandeelhouderschap verkrijgen van informatie over het beleid van de Bank
Nederlandse Gemeenten N.V. en overige verbonden partijen
Adequate analyse in de tussenrapportage waarna er bijgestuurd kan worden.
• Vaststellen van de gevolgen van de jaarlijkse Gemeentefondscirculaires voor de begrotingspositie van de
gemeente Velsen. Wegens de verschijningsdatum van de mei- en septembercirculaire wordt de analyse
gecommuniceerd met een collegebericht en wordt niet gewacht op het eerstvolgende collegeproduct.
• Het (samen met andere gemeenten) voeren van kansrijke acties richting de provincie, het Rijk en de VNG
ter behartiging van de (financiële) belangen van Velsen.
Volgen verloop onvoorziene en bestuurlijk onontkoombare uitgaven:
• Het toezien op en het informeren over het verloop van de post onvoorzien
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Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Door vermindering van aan te

Door constante afstemming

trekken leningen een

intern een optimale inschatting

Constante interne afstemming

De langlopende leningen zijn
per saldo afgenomen van

verhoging van het

te maken van het aan te

€ 147,7 mln tot € 141,3 mln.

renteresultaat te

trekken vermogen

De gemiddelde rente op deze

bewerkstelligen

leningen is afgenomen van
4,52% tot 4,42% (berekend op
basis van het gewogen
gemiddelde).

Indicatoren:
Indicator

Type

Rentevisie van het rentecomité uitgedrukt in

Bron

Laatste

Waarde

Reali-

Streef-

Reali-

meting

meting

satie

waarden

satie

2010

2011

2011

Waarde Rentecomité

2011

4.5%

4.5%

4.5%

4,5%

Waarde Belasting-

2010

20.065 20.065

20.000 20.000

2010

31.509 31.509

31.500 31.500

een rentepercentage
Aantal WOZ-beschikkingen

pakket
Aantal woningen

Waarde Belastingpakket

Aantal niet-woningen

Waarde Belasting-

2010

3.655

3.655

3.700

3.700

pakket
Aantal WOZ-objecten

Waarde Belasting-

2010

35.164 35.164

35.200 35.200

pakket

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
-2
-82.562
-82.564
0
0
-82.564

Primitieve
begroting
2011
-78.086
-78.086

-78.086
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Begroting
2011 incl.
wijzigingen
0
-79.582
-79.582
0
-3.000
-82.582

Rekening
2011

Saldo
2011

45
-82.442
-82.397
0
-1.300
-83.697

-45
2.861
2.815
0
-1.700
1.115
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
- deelnemingen
- geldleningen en overige financiële middelen
- gemeentelijke belastingen
- algemene uitkering
- diverse baten en lasten
- saldo rekeningresultaat na bestemming
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Programma 16 Dienstverlening

Doelstelling
Realiseren van een klantgerichte dienstverlening waar burgers, bedrijven en instellingen als klant van de
gemeente Velsen centraal staan en de klantvraag uitgangspunt is
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Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken

Indicatoren

Verbeterde klantgerichte dienstverlening aan burgers,

• Percentage brieven dat binnen 4 weken is beantwoord

instellingen en bedrijven.

• Percentage telefonische bereikbaarheid van KCC
• Aantal vragen dat direct aan de voorkant (KCC) wordt
afgehandeld
• Voorkeursvolgorde voor de levering van gemeentelijke producten
• Klanttevredenheid inwoners en ondernemers

Toelichting op het gerealiseerde beleid
Alle gerealiseerde beleidsdoelstellingen zijn in onderstaande tabel verwoord.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2011?
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Gemeente Velsen heeft

De gemeente Velsen biedt

Fase 2 van het programmaplan Processen naar de frontoffice

Antwoord (doorlooptijd tot eind

burgers en bedrijven een

Klantgerichte dienstverlening

verschoven. Het klantcontact

2012)

centrale ingang waar alle

Herontwerp processen met als

van de processen van

klantvragen worden

doel het klantcontactmoment

Meldingen openbare ruimte,

aangenomen en 80% van de

naar het KCC te verschuiven

Belastingen, Wmo,

contacten ook direct aan de

baliehandelingen V&U vinden

voorkant wordt afgehandeld.

bij het KCC (frontoffice) plaats.
We spreken hier van 1e lijns
klantcontact

Multichannel dienstverlening via

Visie op dienstverlening

het internet (elektronische

ontwikkeld

dienstverlening), telefoon, balie

(dienstverleningsconcept)

en post
Digitalisering (e-gemeente)

Vergroten van de

Programmaplan Klantgerichte

klantgerichtheid en

dienstverlening

transparantie van de
dienstverlening
Vergroten van de doelmatigheid

Procesoptimalisatie trajecten

van de bedrijfsvoering.

gestart

Toename van het aanbod en de

Er zijn eind 2011 23 producten

kwaliteit van de digitale externe

digitaal beschikbaar.

en interne dienstverlening.

De melding openbare ruimte is
verder geoptimaliseerd en
wordt nu volledig zaakgericht
en digitaal afgehandeld
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Speerpunt
Kwaliteit

Doelstelling

Activiteit

Resultaat

Voldoen aan de gestelde

Programmaplan Klantgerichte

Kwaliteitshandvest, met

kwaliteit- en service normen.

dienstverlening

openingstijden en

Servicenormen

servicenormen is in
ontwikkeling. Bestuurlijk nog
niet geaccordeerd.

Externe gerichtheid vergroten:
meer werken vanuit perspectief
van de klant en de
klantgerichtheid vergroten.
Transparantie vergroten;

De website is verder

helderheid en duidelijkheid over

geoptimaliseerd en de nieuwe

de dienstverlening die de klant

huisstijl is geïmplementeerd

van de gemeente mag
verwachten en daarop kan
worden aangesproken.
Weten en meten wat er speelt

Enquête telefonische

• gemiddeld rapportcijfer

bij de klant (vragen en wensen) dienstverlening

telefonische

en daardoor knelpunten en

dienstverlening: 8,5

successen inzichtelijk maken
Enquête dienstverlening in het
stadhuis

• gemiddeld rapportcijfer
dienstverlening in het
stadhuis: 8,3

Goede klachten af- en

Er zijn 62 klachten ingediend.

behandeling

23 Daarvan zijn als klacht in de
zin van de Awb in behandeling
genomen. Ruim 55% daarvan
is inmiddels, binnen de
wettelijke termijn, afgedaan. De
overige 10 klachten zijn nog in
onderzoek/behandeling.

Vermindering regelgeving en

Merkbare vermindering van de

Programmaplan Klantgerichte

Voldoen aan wettelijke eisen

lastendruk

lasten- en regeldruk

dienstverlening

Wabo.

Omgevingsvergunning

Bewijs van goede diensten

geïmplementeerd met behulp

verkregen, voor dienstverlening

van Corsa

aan ondernemers.

Onderzoek Bewijs van goede
diensten uitgevoerd.

Toename van de
begrijpelijkheid en duidelijkheid
Organisatieontwikkeling

Efficiënte organisatiestructuur

Programmaplan Klantgerichte

Organisatiestructuur

en bedrijfsvoering gefocust op

dienstverlening

vastgesteld waarbij V&U, KCC

optimalisering van de interne en

en Burgerzaken samen één

externe dienstverlening

afdeling gaan vormen

Organisatiecultuur waarbij

Programmaplan Klantgerichte

klantgerichtheid, integraliteit, en dienstverlening
eigenaarschap centraal staan
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Indicatoren:
Indicator

Plaatsing ranglijst

Type

Prestatie

Bron

Monitor overheid.nl

Realisatie

Streefwaarden

Realisatie

2010

2011

2011

27 van de 42.

monitor.overheid.nl

- De ranglijst
bestaat niet meer

In de totale lijst

(Beoordeling gemeentelijke

van alle gemeen-

website)

ten (430) is
Velsen gestegen
van plaats 336
naar 161

% brieven dat binnen 4

Prestatie

weken is beantwoord

Gemeentelijke

Afgehandeld

80% Ca 10.000

binnen:

ingekomen

registratie

4 wk: 41%

poststukken,

6 wk: 7%

afgehandeld

8 wk: 5%

binnen:

> 8 wk: 20%

4 wk 55%

(nog) niet: 27%

6 wk 5%
8 wk 3%
> 8 wk 12%
(nog) niet: 25%

% telefonische

Prestatie

Gemeentelijke

bereikbaarheid van KCC

registratie

Aantal vragen dat direct aan Prestatie

Gemeentelijke

de voorkant wordt

registratie

78%

98%

83%

80%

70%

80%

169.919

185.000

205.000

afgehandeld (KCC)
Aantal hits gemeentelijke

Effect

website; homepage
Gerichte doorklik naar

Gemeentelijke
registratie

Effect

webpagina:

Gemeentelijke

50% (84.960) via

registratie

70.000 • 55% via

zoekmachines

zoekmachines

36% (61.171)

• 24% direct

direct verkeer

verkeer,

14% (23.789)

• 20% via

via verwijzende

verwijzende

sites
Voorkeursvolgorde voor de
levering van gemeentelijke
producten

Effect

site

Gemeentelijke

1. Telefoon

1. Telefoon

registratie

2. Balie

2. Internet

3. Internet

3. Balie

4. Post

4. Post

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

120

Toelichting indicatoren
Bewijs van goede dienst
Bewijs van Goede Dienst is een instrument waarmee gemeenten de dienstverlening richting ondernemers
kunnen verbeteren. Aan de hand van een nationaal normenkader, opgesteld door MKB-Nederland, VNONCW en diverse Nederlandse gemeenten, is de kwaliteit van de Velsense dienstverlening gemeten. Uit het
onderzoek blijkt dat de administratieve lasten in Velsen lager zijn dan de landelijke norm. Een ander
pluspunt is dat Velsen haar informatievoorziening richting ondernemers goed op orde heeft. Wat beter kan
is onder meer het tijdig afhandelen van aanvragen en de telefonische bereikbaarheid.
De gemeente streeft hiermee naar een grotere klanttevredenheid, lagere administratieve lasten en het
besparen van kosten. De verbeteringen die uit het onderzoek naar voren komen, worden opgepakt en over
twee jaar volgt een tweede onderzoek. Dan moet blijken of de tevredenheid van ondernemers is
toegenomen.
Website
e
Overheidsmonitor.nl was in 1 instantie het uitgangspunt om de website te verbeteren. Hierin werd
gedeeltelijk rekening gehouden met de webrichtlijnen, maar voornamelijk met de dienstverleningsindicatoren. Op 4 juli 2011 wordt bekend gemaakt op de website Overheid.nl dat de website
overheidsmonitor.nl in zijn huidige vorm stopt. De laatste ranglijst is van 22 juni 2011. Op deze lijst staat
e
Velsen op de 211 plek van de 418.
Op de nieuwe website Accessibility Monitor staan de resultaten van 2010 van een onderzoek uitgevoerd in
de periode december 2010 - februari 2011. Hierin wordt de nadruk gelegd op de webrichtlijnen, en niet,
zoals bij Overheid.nl, op het dienstverlenende onderdeel. De beoordeling bestaat uit: onvoldoende voldoende – goed – uitstekend, zonder nuances. Van de ruim 400 gemeenten scoren er 4 uitstekend;
4 goed; 26 voldoende en de overige onvoldoende.
De website van Velsen is half april 2011 vernieuwd, naar aanleiding van de nieuwe huisstijl. De beoordeling
van Accessibility Monitor is daarom niet conform de huidige realiteit.
Huisstijl
Begin 2011 is de nieuwe huisstijl van de gemeente Velsen gelanceerd. Bij de totstandkoming hiervan is de
gemeenteraad nauw betrokken geweest. Doel van het invoeren van de nieuwe huisstijl is met name het
eenduidiger communiceren met de gemeentelijke doelgroepen en stakeholders.
Procesverbetering
Sinds 2009 zijn we binnen gemeente Velsen bezig met het in kaart brengen, verbeteren en optimaliseren
van processen. Elke afdeling heeft een of meerdere personen die training hebben gehad in
procesverbeteringen en Lean Management. Het doel is processen efficiënter en klantgerichter te maken en
met meer oog voor kwaliteit. Dit betekent ook een omslag in denken en werken: procesmatig, van buiten
naar binnen.
Publiekshal
Vanaf juli is gestart met de voorbereiding van de realisering van een nieuwe publiekshal in gebouw A. Een
nieuwe publiekshal is noodzakelijk, omdat de huidige niet voldoet aan Arbo-eisen en gedateerd is. Verder
moeten we ons voorbereiden op onze nieuwe rol vanaf 2015 als hét overheidsloket.
Het project omvat de gehele begane grond van gebouw A (ongeveer 1600m2), zowel het publieksgedeelte,
als het gedeelte waar de medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening zijn gehuisvest (ca. 50
werkplekken). Het is de bedoeling dat het project eind 2012 is afgerond (in ieder geval voordat met de
renovatie van gebouw B wordt begonnen).
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In de reserve van het Programma klantgerichte dienstverlening is € 475.000 gereserveerd voor het project.
De totale kosten worden ruw geschat op € 1.500.000. De uitgaven in 2011 zijn beperkt tot voorbereidingskosten van de architect en de kostencalculator (bij elkaar ongeveer € 40.000). Deze kosten zijn gedekt uit
de reserve. Omdat de totale verwachte kosten nog niet zijn gedekt, wordt uw raad bij de verschillende fasen
van het project betrokken. Uiteindelijk kunt u een plan met kredietaanvraag tegemoet zien in 2012.
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Dienstverlening
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2010
1.235
0
1.235
0
-500
735

Primitieve
begroting
2011
1.609
1.609
-1.141
468

Begroting
2011 incl.
wijzigingen
1.345
0
1.345
0
-650
695

Rekening
2011

Saldo
2011

1.145
0
1.145
0
-439
706

200
0
200
0
-211
-11

Overzicht producten behorende bij dit programma:
- Klantgerichte dienstverlening
- KlantContactCentrum
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Paragrafen
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Paragraaf A

Lokale heffingen

Doorgevoerde wetswijzigingen in 2011
Kwijtschelding voor ondernemers op bijstandsniveau
Op 31 maart 2011 is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 in de Staatscourant
gepubliceerd. De gemeenteraad kan hierdoor besluiten de kwijtscheldingsnormen te verruimen door
kwijtschelding mogelijk te maken voor privébelastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau
leven. Het betreft dus een facultatieve regeling. De ingangsdatum van de regeling is 1 april 2011.
De gemeenteraad heeft besloten om het kwijtscheldingsbeleid met ingang van 1 december 2011 te
verruimen
Kwijtschelding lokale belastingen uitbreiden
Op 1 juli 2011 zijn de wetswijzigingen in werking getreden voor de verruiming van de bevoegdheid van
decentrale overheden tot kwijtschelding van belastingen. Toch is het nu formeel nog niet mogelijk de
verruimde kwijtscheldingsnormen toe te passen.
De reden is dat de 'Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen' nog niet zijn
aangepast. De VNG heeft er bij het ministerie van BZK opnieuw op aangedrongen deze regels zo snel
mogelijk aan te passen.
De wetswijzigingen (Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet) maken het mogelijk dat decentrale
overheden regels vaststellen over de wijze waarop bij het verlenen van gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding het vermogen in aanmerking wordt genomen. Dit met inachtneming van door de ministers
van BZK en Financiën vast te stellen Nadere regels. De Nadere regels geven decentrale overheden de
bevoegdheid bij het uitvoeren van de vermogenstoets uit te gaan van maximaal de vermogensnorm in de
Wet werk en bijstand.
Niet doorgevoerde wetswijzigingen voor 2011
Vrijstelling precariobelasting op kabels en leidingen
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 juni 2011 in een brief aan de Tweede
Kamer aangegeven dat hij is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een vrijstelling van de
precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven. Tot op heden is er nog geen wetsvoorstel ingediend bij de
e
2 kamer dus is het waarschijnlijk dat de inwerkingtreding op niet 1 januari 2012 is.
In week 41 ontvingen we van een nutsbedrijf het bericht dat ze het hoger beroep bij het Gerechtshof
Amsterdam tegen de aanslagen precariobelastingen 2006 tot en met 2009 van de gemeente Velsen
hebben ingetrokken. Over de jaren 2006 tot en met 2010 hebben zij de jaarlijks aanslagen precario van
circa € 2 mln allemaal betaald. Door de intrekking van het beroep is er nu geen sprake meer van
3
terugbetaling en valt de volledige voorziening van € 10,6 mln vrij.
Omdat precariobelasting is aangemerkt als tijdvakbelasting wordt de aanslag precariobelasting 2011 van
circa € 2,02 mln na het verstrijken van alle tijdvakken (lees kalendermaanden) van het belastingjaar aan
belastingplichtige opgelegd.

3

Dit bedrag was opgenomen in twee voorzieningen: € 8,6 mln in voorziening precariobelasting en € 2 mln in
voorziening dubieuze belastingdebiteuren.
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Wet personenvennootschappen
Dit wetsvoorstel dient ter vervanging van de regelingen ten aanzien van de maatschap, de vennootschap
onder firma en de commanditaire vennootschap. Het voorstel komt tegemoet aan de wens van de praktijk
om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan personenvennootschappen.
De invoering van de wet is vanaf 1 juli 2008 al diverse malen uitgesteld. Op 5 september 2011 heeft de
minister van Veiligheid en Justitie de wet ingetrokken.
Inkomsten
Bedragen x € 1000,--

Rekening

Begroting

Rekening

2010

2011

2011

Saldo

Belastingen
OZB gebruikers

2.863

3.021

2.931

-90

OZB eigenaren

10.430

10.593

10.625

32

20

20

25

5

Hondenbelasting

390

429

443

14

Precariobelasting

2.066

40

2.101

2.061

202

233

223

-10

Bouwvergunningen

1.925

1.832

2.769

937

Akten en documenten

1.074

1.216

1.098

-118

142

127

170

43

39

49

49

OZB roerend

Toeristenbelasting
Retributies

Burgerlijke stand
Naturalisaties
Rioolrecht

5.664

5.608

5.243

-365

Marktgelden

102

117

108

-9

Begraafplaatsen

187

174

180

6

8.218

9.331

9.297

-34

354

364

307

-56

Afvalstoffenheffing
Overige belastingen
Parkeergelden

Gemeentelijke woonlastendruk Lastenmonitor 2011
Woonlasten per huishouden
In de ‘Atlas van de lokale lasten 2011’, samengesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden (COELO), wordt onder andere een overzicht gegeven van de woonlasten, in
euro’s per jaar per huishouden per gemeente. In het overzicht wordt de totale opbrengst van de OZB, op
basis van de gemiddelde waarde van een woning (in de desbetreffende gemeente), reinigingsrecht/
afvalstoffenheffing en rioolrecht, op basis van een meerpersoonshuishouden, uitgedrukt in een bedrag per
woonruimte.
De gegevens in de onderstaande tabel zijn uit de ‘Atlas van de lokale lasten 2011’ overgenomen.
Het gaat om de in de ‘Atlas’ opgenomen bedragen van de gemeente Velsen en die van de referentiegemeenten® uit het rapport “Inzicht prestaties gemeenten 2000” van Deloitte en Touche en omliggende
gemeenten.
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Gemeente

Netto Woonlasten

Rangnummer
Coelo

Bruto Woonlasten
1-pers.

Meerp.

Rangnummer
Coelo

Velsen

€ 713

283

€ 721

€ 721

299

Almelo®

€ 712

280

€ 667

€ 667

181

Alphen aan de Rijn®

€ 710

278

€ 612

€ 704

272

Hoorn®

€ 624

110

€ 527

€ 601

59

Purmerend®

€ 675

194

€ 659

€ 659

166

Venlo®

€ 720

299

€ 580

€ 686

226

Beverwijk

€ 668

179

€ 567

€ 653

150

Heemskerk

€ 623

106

€ 566

€ 624

82

Haarlem

€ 640

126

€ 529

€ 640

174

De gemeente Velsen neemt in 2011 plaats 299, respectievelijk plaats 283 in de rangorde van goedkoopste
gemeente met betrekking tot de bruto woonlasten, respectievelijk de netto woonlasten. In 2010 was dit 240
en 208. In het COELO-rapport 2011 zijn totaal 443 gemeenten en deelgemeenten opgenomen.
De netto woonlasten in Velsen zijn nog steeds bovengemiddeld en zijn in 2011 meer gestegen dan bij de
vergelijkbare referentiegemeenten. Binnen deze groep zijn hierdoor de onderlinge verschillen kleiner
geworden. Met uitzondering van de gemeente Beverwijk zijn de verschillen met omliggende gemeenten
toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het tarief afvalstoffenheffing in 2011 doordat
de korting uit de ReinUnie-gelden in het tarief van 2010 met ingang van 2011 is komen te vervallen.

Griffie- en proceskosten betreffende bezwaar- en beroepschriften
De kosten van griffie- en proceskosten betreffende bezwaar- en beroepschriften nemen fors toe. Dit komt
doordat enerzijds het aantal beroepschriften WOZ sinds 2010 (plus 51 ten opzichte van 2010) en de
bezwaarschriften WOZ sinds 2011 (plus 300 ten opzichte van 2010) een stijgende lijn laten zien. Anderzijds
is er sinds 2009 een ontwikkeling dat er bureaus zijn die zich richten op het bezwaar en beroep maken voor
belastingplichtigen op basis van no cure - no pay. Zij behalen hun verdiensten uit de vergoeding in
bezwaar- en beroepfase. Dit kan oplopen van circa € 400 tot € 1.400 per gegrond bezwaar of beroep.
De VNG en de Waarderingskamer zijn zich nu aan het oriënteren hoe zij dit probleem voor de komende
jaren kunnen oplossen.
In de 2e tussenrapportage van 2011 is aangegeven dat naar aanleiding hiervan de verwachting was dat het
budget inzake griffie- en proceskosten beroepzaken met € 23.000 moest worden opgehoogd. De kosten
zijn uiteindelijk nog eens € 27.500 hoger uitgevallen dan verwacht.

Rioolheffing garages
Met dagtekening 31 december 2010 zijn de aanslagen rioolheffing 2008 voor garageboxen opgelegd.
Abusievelijk zijn er voor de garageboxen onder flatgebouwen en woningen ten onrechte aanslagen
opgelegd. Dit betrof circa 500 garages. Dit heeft tot veel onnodige commotie en overlast geleid bij de
betrokken belastingplichtigen. Ongeveer half januari 2011 waren de aanslagen teruggedraaid en zijn de
betrokkenen met een excuusbrief hiervan op de hoogte gebracht.
Naar aanleiding van de commotie rondom de aanslagen 2008 zijn er door diverse fracties uit de
Gemeenteraad raadsvragen gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester en
wethouders heeft besloten het opleggen van de aanslagen voor de jaren 2009 tot en met 2014 over een
langere periode te spreiden. De aanslagen worden verspreid opgelegd. Zo zijn in augustus 2011 de
aanslagen van 2009 en in december 2011 de aanslagen van 2010 opgelegd. In augustus 2012 zullen de
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aanslagen 2011, in december 2012 de aanslagen 2012 en in augustus 2013 de aanslagen 2013 worden
opgelegd.
Vanaf belasting jaar 2014 zullen de aanslagen weer via het verzamelbiljet gemeentelijke belastingen
worden opgelegd. Deze aanslag wordt februari 2014 verzonden. Voor 2008 tot en met 2013 kan in het
geval van automatische incasso de betalingen worden gespreid over 42 maanden.
Met betrekking tot de aanslagen 2008 zijn circa 430 bezwaarschriften ontvangen. Nagenoeg alle
bezwaarschriften waren rond eind juli 2011 afgehandeld. Tijdens de afhandeling van de bezwaarschriften is
geconstateerd dat er garageboxen niet waren aangesloten maar dat belastingplichtigen niet in bezwaar
waren gegaan tegen de aanslag. Deze aanslagen zijn door de afdeling Belastingen en invordering
ambtshalve verminderd.
Overigens is afgesproken dat in het kader van het nieuwe GRP in 2012 de raad een discussie zal voeren
en een besluit zal nemen over de gewenste heffingsgrondslagen voor de rioolheffing die dan vanaf 2013
zullen worden gehanteerd.
Rioolheffing
Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op
begrotingsbasis.
De kosten van € 5,33 mln die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2011 vallen
€ 0,467 mln lager uit dan geraamd. Omdat de inkomsten 2011 € 0,393 mln lager uitvallen dan geraamd valt
de storting in de egalisatievoorziening € 0,074 mln hoger uit dan geraamd. Samen met de storting in de
egalisatievoorziening van € 0,144 mln wordt er per saldo € 5,47 mln aan kosten toegerekend.
Overzicht kostendekking 2011:
(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Verschil

2011

2011

Lasten investeringen rioleringen

€ 2.357

€ 2.191

- 166

Beheerskosten rioleringen en grondwaterbeheersing incl. opslag indirecte kosten

€ 1.591

€ 1.446

- 145

Btw

€

582

€

542

-

40

Vegen openbare ruimte 50 %

€

534

€

485

-

49

Kosten belastingheffing en invordering

€

328

€

274

-

53

Storting in egalisatievoorziening

€

70

€

144

+

74

Kwijtschelding

€

146

€

150

+

4

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

259

€

241

-

18

Totale kosten

€ 5.867

€ 5.474

- 393

Bruto opbrengst rioolheffing

€ 5.867

€ 5.474

- 393

Totale inkomsten

€ 5.867

€ 5.474

- 393

Financiële toelichting:
Omdat er minder rioolvervanging noodzakelijk is vallen de kapitaallasten € 166.000 lager uit dan in het
tarief 2011 was begroot.
In het kader van het meerjaren onderhoudsplan rioleringen en grondwaterbeheersing zijn de kosten
€ 145.000 lager uitgevallen.
Als gevolg van lagere investeringen en diensten derden kan er € 40.000 minder BTW aan de rioolheffing
worden toegerekend.
De toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte vallen € 49.000 lager uit als gevolg van
lagere doorberekende kosten van HVC inzake het buurtserviceteam.
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Met name als gevolg van lagere perceptiekosten en hogere inkomsten van in rekening gebrachte
aanmaning- en dwangbevelkosten zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 53.000 lager dan in
het tarief was begroot.
Omdat de toerekenbare kosten per saldo € 74.000 lager uitvallen dan de bruto inkomsten neemt de storting
in de egalisatievoorziening met hetzelfde bedrag toe.
De kosten van kwijtschelding zijn € 4.000 hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van een hoger aantal
kwijtscheldingsverzoeken dan geraamd.
Als gevolg van lagere toegerekende kosten vallen ook de kosten van leegstand etc. € 18.000 lager uit.
De inkomsten vallen € 393.000 lager uit dan geraamd. In 2011 is gebleken dat er veel minder garages
aangesloten zijn op het riool dan bij de jaarrekening 2010 was ingeschat. Als gevolg daarvan zijn de
werkelijke opbrengsten in relatie tot de bij de jaarrekening 2010 opgenomen balansposten voor 2009
€ 118.000 (N) en voor 2010 € 111.000 (N) lager uitgevallen.
Ook in het tarief van 2011 was nog rekening gehouden met een hoger aantal aangesloten panden per
1 januari 2011 (33.600 begroot, werkelijk 32.422). Met name als gevolg hiervan en gemiddeld 568 minder
gebruikers is de opbrengst 2011 ook € 164.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Afvalstoffenheffing
Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op
begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 19% omzetbelasting.
De kosten van € 9,58 mln die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2011
vallen € 0,062 mln hoger uit dan geraamd. Omdat de inkomsten 2011 € 0,054 mln lager uitvallen dan
geraamd komt er € 0,116 mln voor rekening van het rekeningresultaat 2011. Een bijdrage uit de
egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is niet mogelijk omdat deze geen saldo bevat.
Overzicht kostendekking 2011:
(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

2011

2011

Kosten HVC afvoeren huisvuil huishoudens en strand

€ 6.937

€ 6.970

+€

33

Beheerskosten BOR afvoeren huisvuil incl. opslag indirecte kosten

€

€

135

+€

11

Btw

€ 1.392

€ 1.433

+€

41

Vegen openbare ruimte 25%

€

267

€

243

- €

24

Kosten belastingheffing en invordering

€

177

€

158

- €

19

Kwijtschelding

€

435

€

454

+€

19

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

184

€

185

+€

1

Totale kosten

€ 9.516

€ 9.578

+€

62

Bruto opbrengst afvalstoffenheffing

€ 9.516

€ 9.462

-€

54

Totale bruto inkomsten

€ 9.516

€ 9.462

-€

54

124

Verschil

Financiële toelichting:
De kosten van HVC vallen € 33.000 hoger uit dan geraamd als gevolg van hogere uitvoeringskosten, deels
gecompenseerd door niet geraamde inkomsten uit het afvalfonds.
De uitvoeringskosten van BOR vallen € 11.000 hoger uit als gevolg van hogere diensten derden.
Als gevolg van de gestegen kosten van HVC voor het afvoeren van het huisvuil en hogere diensten derden
valt de daarbij behorende BTW € 41.000 hoger uit.
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De toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte vallen € 24.000 lager uit als gevolg van
lagere doorberekende kosten van HVC inzake het buurtserviceteam.
Met name als gevolg van lagere perceptiekosten en hogere inkomsten van in rekening gebrachte
aanmaning- en dwangbevelkosten zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 19.000 lager dan in
het tarief was begroot.
De kosten van kwijtschelding zijn € 19.000 hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van een hoger aantal
kwijtscheldingsverzoeken dan geraamd.
Als gevolg van hogere toegerekende kosten vallen ook de kosten van leegstand etc. € 1.000 hoger uit.
De bruto inkomsten vallen € 54.000 lager uit dan geraamd. Als gevolg van een lager aantal huishoudens
(-50) per 1 januari 2011, een stagnerende nieuwbouw en hogere leegstand (sloop Lange Nieuwstraat).
Hondenbelasting
Bij de berekening van de tarieven hondenbelasting wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op
begrotingsbasis.
De kosten van € 0,399 mln die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2011
vallen € 0,041 mln lager uit dan geraamd. Omdat de inkomsten 2011 € 0,012 mln hoger uitvallen dan
geraamd kan er een storting van € 0,053 mln in de egalisatievoorziening hondenbelasting plaatsvinden.
Overzicht kostendekking 2011
(bedragen x € 1.000)

Beheerskosten BOR bestrijding hondenoverlast incl. opslag indirecte

Begroting

Rekening

2011

2011

Verschil

€

335

€

299

- € 36

Kosten hondencontrole

€

8

€

6

- €

2

Kosten belastingheffing en invordering

€

66

€

64

- €

2

Kwijtschelding

€

20

€

20

0

Vrijstelling en oninbaar

€

1

€

1

0

Totale kosten

€

430

€

390

- € 40

Bruto opbrengst hondenbelasting

€

430

€

443

+ € 13

kosten

Financiële toelichting:
De uitvoeringskosten van BOR vallen € 36.000 lager uit als gevolg van lagere diensten derden.
De kosten van de hondencontrole vallen € 2.000 lager uit dan geraamd.
Met name als gevolg van lagere perceptiekosten en hogere inkomsten van in rekening gebrachte
aanmaning- en dwangbevelkosten zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 2.000 lager dan in
het tarief was begroot.
De opbrengst 2011 valt € 13.000 hoger uit als gevolg van het feit dat het aantal geregistreerde honden 119
hoger is dan begroot (4.369 i.p.v. 4.250)

Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit d.d. 30 september 2003 vastgesteld.
Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de ‘Leidraad
invordering gemeentelijke belastingen 2008’.
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Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd, dit is een zo ruim mogelijk beleid. Kwijtschelding
wordt verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en
e
hondenbelasting (1 hond).
Kwijtschelding kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een minimuminkomen en met
ingang van 1 december 2011 ook door ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag; de
toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.
Naast de circa 600 belastingplichtigen die eind februari 2011 via het verzamelbiljet gemeentelijke heffingen
2011 geautomatiseerde kwijtschelding hebben ontvangen zijn er over het belastingjaar 2011 zijn op het
moment van verslaglegging 1.064 verzoeken tot kwijtschelding geregistreerd. Inclusief de automatische
kwijtschelding zijn dat er 93 meer dan over 2010 (1.571 aanvragen).
Van de verzoeken werden er 573 volledig gehonoreerd, 51 zijn gedeeltelijk toegewezen en 438 verzoeken
zijn afgewezen. Er zijn nog 2 aanvragen in behandeling.
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Paragraaf B

Weerstandsvermogen

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen gaat in op de vraag hoe de gemeente Velsen haar financiële risico’s
opvangt zonder dat dit betekent dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de
omvang van de aanwezige risico’s, de mogelijkheden om de risico’s af te dekken (weerstandscapaciteit) en
de relatie tussen deze twee: het weerstandsvermogen.
De paragraaf is als volgt opgebouwd:
I
II
III
IV

Bepalen weerstandscapaciteit en risico’s;
Aanwezige risico’s;
Aanwezige weerstandscapaciteit;
Beoordeling weerstandsvermogen.

I
Bepalen van het weerstandsvermogen
In de begroting 2011 is besloten een ‘nieuwe’ wijze te hanteren om het weerstandsvermogen te bepalen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s op de balans (categorie A), risico’s binnen de exploitatie
(categorie B) en risico’s buiten de balans om (categorie C). Bij het bepalen van het weerstandsvermogen
wordt op de onderdelen balans en exploitatie gekeken naar de reële gekwantificeerde risico`s. Voor risico`s
buiten de balans om zoals borgstellingen wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.
Daarnaast is besloten voortaan een ratio voor het weerstandsvermogen te berekenen. Deze ratio
weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd
weerstandsvermogen.
Tenslotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die in samenwerking
tussen Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente tot stand is
gekomen.

II

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1-1,4

Voldoende

D

0,8-1

Matig

E

0,6-0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

Aanwezige risico`s

De risico`s in de risicoparagraaf worden geactualiseerd ten opzichte van de laatst gemelde stand van
zaken. Het betreft hier de risico`s die gemeld zijn bij de begroting 2012-2015. De volgende risico’s zijn
benoemd (groter dan € 100.000).
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A Balans (projectrisico`s)
Oude Pontweg
Huuropbrengsten
Een fors onderdeel van de uitgaven die zijn gemaakt zijn om het woonwagenkamp aan de Oude Pontweg
en de beide andere woonwagencentra te herstructureren moeten worden gedekt door huurinkomsten
(verhuur aantal woonwagens en verhuur van standplaatsen). Totaal moet er een bedrag € 3,8 mln aan
huurinkomsten terugkomen in een periode van 40 jaar. Conform een hiervoor opgestelde procedure wordt
zo nodig een deurwaarder ingeschakeld. Doordat hier intern maandelijks op wordt gestuurd en vele
woonwagenbewoners ons hebben gemachtigd verloopt de huurinning tot op heden redelijk tot goed.
Komen er uit de inning risico’s naar voren, dan worden deze gedekt op de gebruikelijke wijze namelijk via
de voorziening dubieuze debiteuren.
Status eind 2011: Omdat het project herstructurering woonwagencentra eind 2011 is afgerond, behoort de
huurinning tot de reguliere begrotingsactiviteiten van de organisatie.
Viveka
Het externe bureau (Viveka) dat bij start was betrokken bij de herstructurering van het woonwagencentrum
aan de Oude Pontweg te Velsen-Zuid heeft ons als gemeente medio 2011 laten weten een gerechtelijke
procedure tegen ons te willen starten. Enerzijds wordt betaling gevorderd van een aantal door ons
onbetaald gelaten facturen, anderzijds wenst Viveka schadevergoeding omdat een tweetal overeenkomsten
tussen hen en ons als gemeente naar hun mening van onze kant onrechtmatig zouden zijn beëindigd. Via
onze advocaat hebben wij inmiddels laten weten ons niet te herkennen in de vermeende vordering van
Viveka van € 455.000. Hoewel het gebruikelijk is om bij twijfel bij dit soort zaken een risico te ramen van
50% zijn wij in dit specifieke geval van mening, gezien het feit dat naar ons oordeel de claim van Viveka
geen grond heeft, dat het risico als nihil moet worden beoordeeld; daarom verbinden wij geen bedrag aan
deze claim.
Status eind 2011: Van advocaat Viveka hebben wij na onze reactie hierover niets vernomen.
Waterproblematiek en zettingen
Uit het in 2010 gehouden onderzoek van extern bureau DHV is naar voren gekomen dat er daadwerkelijk
sprake is van (grond)wateroverlast bij een aantal standplaatsen (zowel fase 1 als 2) aan de Oude Pontweg. Inmiddels heeft hier overleg over plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.
Het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan diverse maatregelen die een einde moeten maken aan deze
overlast aan de Oude Pontweg.
Een aantal bewoners heeft via hun advocaat aangegeven schade te hebben ondervonden als gevolg van
deze wateroverlast en ons hiervoor aansprakelijk gesteld. Een externe schade-expert heeft in de maand
januari 2011 per standplaats een analyse gemaakt en in kaart gebracht per standplaats wat de juiste
oplossing is om deze schades te herstellen.
De kosten om deze schades te herstellen zijn gemeld bij Centraal Beheer (onze verzekeringsmaatschappij). Hiervoor lopen nog diverse (gerechtelijke) procedures.
Daarnaast is uit het door DHV gehouden onderzoek naar voren gekomen dat er bij een aantal standplaatsen uit fase 1 sprake is van zettingen. Ook hier heeft DHV geconstateerd dat er schades zijn ontstaan
die het gevolg zijn van het “zetten” van de woonwagens nadat de verplaatsing was uitgevoerd. Er is rotatie
opgetreden en sommige woonwagens zijn hier en daar op de gemetselde muurtjes komen te hangen.
Daardoor zijn er onder andere scheuren in de gevels en muurtjes ontstaan. Tevens is er sprake van schade
aan vloeren en zijn stelconplaten scheef komen te liggen.
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Na overleg met Smithuijsen Advocaten hebben wij eind 2010 als gemeente de aannemer aansprakelijk
gesteld voor alle schades aan de verplaatste woonwagens die het gevolg zijn van het toerekenbaar
tekortschieten van de aannemer. Dit betreft niet alleen de al geconstateerde schades maar ook die nog
zullen ontstaan aan dezelfde woonwagens en/of aan andere woonwagens die in fase 1 zijn verplaatst.
Hiervoor lopen eveneens nog diverse (gerechtelijke) procedures.
Status eind 2011: De (grond)wateroverlast aan de Oude Pontweg te Velsen-Zuid behoort door de genomen
maatregelen (nagenoeg) tot het verleden. Voor het afhandelen van de door de bewoners geleden
(gevolg)schades lopen nog diverse (gerechtelijke) procedures.
Bergingen
Voor de 22 bergingen (onderdeel van een standplaats) die in fase 1 zijn geplaatst, is onder voorwaarden in
augustus 2006 een bouwvergunning afgegeven. Voorwaarde was dat met de plaatsing van de bergingen
pas een aanvang gemaakt mocht worden als de nog in te dienen berekeningen en tekeningen van de
bergingen waren goedgekeurd. Dit is echter niet gebeurd. Nadat de bergingen in het voorjaar van 2007
waren geplaatst en door de bewoners in gebruik waren genomen is deze omissie door de brandweer
geconstateerd.
Nadat alsnog tekeningen en berekeningen van de bergingen waren ingediend, bleek na toetsing dat de
aangeschafte en al geplaatste bergingen (bouwwerken) in kader van brandveiligheidseisen onvoldoende
weerstand (tenminste 30 minuten) konden bieden tegen brand. De weerstand (tijd) tegen branddoorslag en
brandoverslag bleek in sommige gevallen te gering te zijn.
Een dertiental bergingen zijn nadien in overleg met de betreffende gebruikers aangepast aan de
brandveiligheidseisen. De resterende 9 bergingen zullen de komende jaren ook worden aangepast zodat ze
voldoen aan alle brandveiligheidseisen. In overleg met de brandweer zullen tot die tijd noodmaatregelen
(rookmelders en handbrandblussers) worden getroffen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen zodat in
het geval van een calamiteit de aanwezige bewoners/gebruikers veilig kunnen vluchten.
Status eind 2011: 1 berging voldoet nog steeds niet helemaal aan de brandveiligheidseisen. Met de
betreffende bewoner zijn we in overleg. Naar verwachting wordt deze laatste berging begin 2012
aangepast.
Risico’s grondexploitatie
De hier opgenomen risico`s zijn overgenomen uit de paragraaf Grondbeleid. In de paragraaf is een nadere
toelichting opgenomen.
Project
De Grote Hout

Netto bedrag
3.890.000

Winkels Lange Nieuwstraat

330.000

Oud IJmuiden

340.000

Stadspark

260.000

Boekwaarde Grote Buitendijk

130.000

Boekwaarde overige grondexploitaties

220.000

Boekwaarde WVG woningen

80.000

Boekwaarde overige voorbereidingskredieten
Totaal

0
5.250.000

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

135

B

Exploitatie (Budgetrisico)

Decentralisaties
Om tot een doelmatige taakverdeling en dus een compacte en slagvaardige overheid te komen, wordt een
aantal taken gedecentraliseerd. Dit is een omvangrijke hervorming, die ook gepaard gaat met een grote
overheveling van budgetten: circa € 8,5 mld. Dit heeft grote gevolgen voor de begroting. Voor Velsen
betekent dit dat de algemene middelen met ca € 30 mln zullen toenemen. De omvang van de begroting
groeit daarmee van € 140 mln naar € 170 mln. De bestuursafspraken bevatten richtinggevende proces- en
principeafspraken voor deze decentralisaties. Daarnaast zijn er afspraken opgenomen over bestuur,
financiën en het verminderen van regeldruk.
Er vinden decentralisaties plaats op de volgende beleidsterreinen:
1. Werken naar vermogen
2. Begeleiding AWBZ
3. Jeugdzorg
4. Ruimte, economie en natuur
5. Water
Vooral de eerste drie hebben betrekking op de gemeente. Een groot risico bij het overdragen van de
centralisatiebudgetten is dat er voor deze budgetten in de toekomst een (objectief) verdeelmodel zal
worden ontwikkeld die voor- of nadelig voor onze gemeente kan uitpakken. Hiervoor is een compensatiemaatregel beschikbaar, zodat de teruggang (of verhoging van de budgetten) niet in een jaar gerealiseerd
hoeven te worden en niet meer is dan € 15 per inwoner. Dit geldt voor drie decentralisatiemaatregelen
samen.
Status eind 2011: De inschatting van de omvang van dit risico was ingeschat op € 6 mln
(5% van € 30 mln op jaarbasis = € 1,5 mln per jaar). Het risico is naar beneden bijgesteld op € 2 mln voor
de periode 2012-2015. Dit is het gevolg van:
1. De decentralisatie van de Awbz gaat pas in 2013 van start. Het risico op deze budget/taakoverheveling is ingeschat op € 0,5 mln per jaar.
2. De decentralisatie van de jeugdzorg gaat in 2015 in. Het risico is hier ingeschat op een
bandbreedte van € 0,3 mln tot € 0,5 mln.
3. De Wet Werken naar Vermogen gaat in per 2013. Het financiële risico ad € 3 mln doet zich hier met
name voor bij de Meergroep (zie onderstaand risico “Risico afbouw subsidie WSW i.v.m. Wet
Werken naar Vermogen“).
Risico afbouw subsidie WSW i.v.m. Wet Werken naar Vermogen
De sociale werkvoorziening staat aan de vooravond van ingrijpende en structurele hervormingen. Deze zijn
nodig vanwege rijksbezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor re-integratie. Dit betekent dat niet
alleen minder middelen beschikbaar zijn voor de loonbetaling van WSW-werknemers maar dat ook de
opbrengsten op Werk en Integratie zullen dalen. Bij ongewijzigde omstandigheden loopt het tekort op tot
ruim € 3 mln in 2016 op de totale begroting van de Meergroep.
Status eind 2011: Naar de huidige inschatting kunnen tekorten in de financiering van de sociale
werkvoorziening tot en met 2013 worden opgevangen via het weerstandsvermogen van de Meergroep.
Wet werk en bijstand (WWB)
De wet Werk en bijstand heeft risicovolle aspecten voor de gemeente omdat zij voor 100% financieel
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet. Een sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden
als gevolg van de economische crisis kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeentebegroting.
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Het eigen risico bedraagt tenminste 10% van het jaarbudget inkomen ofwel € 1,1 mln. Daarboven kan een
beroep worden gedaan op een tegemoetkoming van rijkswege. Of deze wordt verstrekt hangt af van een
aantal factoren zoals het arbeidsmarktcriterium en of voldoende inspanning wordt geleverd op
uitstroombevordering, handhaving en terugvordering. Over 2010 bedroeg het tekort 16% van het
uitkeringsbudget en voor 2011 werd een tekort van 26% geprognosticeerd.
Status eind 2011: Het werkelijke tekort bedroeg 26,5% van het uitkeringsbudget. Het is inmiddels bekend
dat het verzoek om een incidentele aanvullende uitkering over 2010 wordt gehonoreerd.
Vanwege de hogere tekorten en de onzekerheid die bestaat ten aanzien van de honorering van het verzoek
voor een aanvullende uitkering blijft de omvang van dit risico gehandhaafd op € 3,0 mln (bij de begroting
2011 was de inschatting dat het risico € 1,92 mln bedroeg).
Om een dergelijk scenario te voorkomen, wordt voortvarend gewerkt aan de vormgeving van één nieuwe
organisatie voor Werk waarin de IJmond gemeenten, de Meergroep en het UWV Werkbedrijf de handen
ineen slaan. Door bundeling van activiteiten en budgetten verwachten de partners niet alleen efficiënter
maar vooral ook effectiever te kunnen opereren en daarmee de bezuinigingen het hoofd te bieden.
Kosten alternatieve blusvoorzieningen
Uit de Brandweerwet 1985 (artikel 1, lid 4) volgt dat het College verantwoordelijk is voor het beschikbaar
hebben van voldoende bluswater. Door een wijziging van waterleidingwetgeving naar drinkwaterwetgeving
(2004) is er mede een ontwikkeling naar het verhogen van de waterkwaliteit. In Velsen wordt het drinkwater
verzorgd door PWN. Een hogere kwaliteit drinkwater wordt bereikt door dunnere leidingen: er is dan minder
water in de leidingen en door de hogere druk is de kans op verontreiniging ook lager. Door die dunnere
leidingen ontstaat voor gemeenten een knelpunt in de aanvoer van bluswater, vooral bij
nieuwbouwprojecten. Daardoor kan niet altijd aan de eisen van de brandweer worden voldaan en moeten
alternatieve blusvoorzieningen worden aangelegd. Daarmee zijn hogere kosten gemoeid.
Status eind 2011:
Over de kosten van brandkranen/ bluswater heeft de gemeente Velsen al jaren een dispuut met PWN. Heel
actief zijn we daar niet in. Haarlem voert de regie, zij hebben hetzelfde dispuut.
Wat daar wel aan kleeft is dat wij het risico lopen daarvoor op termijn alsnog een rekening te krijgen. De
reguliere rekening van PWN is € 50.000 op jaarbasis. Mogelijk leidt een eventueel compromis (door
Haarlem overeengekomen) tot een betaling met terugwerkende kracht tot eind jaren negentig. Hoewel in
Velsen niemand heel ver in de materie is doorgevoerd, is de huidige inschatting dat wij geconfronteerd
kunnen worden met een rekening die kan oplopen tot boven de € 500.000.
C

Risico`s buiten de balans om

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen
Dit is het risico dat een partij waar wij borg voor staan niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen.
Borgstellingen worden, op een uitzondering na, in de berekening voor de omvang van het risico
meegenomen voor 10 % van het bedrag van de borgstelling.
Wij gaan wat uitgebreider in op een speciale situatie namelijk op de borgstelling voor HVC. De gemeente
Velsen staat, via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek, borg voor de HVC. HVC is een energie- en
afvalnutsbedrijf. HVC draagt bij aan de doelstellingen van de deelnemende overheden op het gebied van
duurzaam afval-, energie- en waterbeheer.
HVC is eigendom van 52 aandeelhoudende gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en
Friesland en van de waterschappen Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard
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en Hollandse Delta. Voor deze aandeelhouders voert HVC het afval-, energie- en waterbeheer uit. Dat
gebeurt volgens de wensen en behoeften van die aandeelhouders waarbij HVC voortdurend streeft naar de
optimale mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en de kostprijs. De berekening van de via het
weerstandsvermogen te reserveren bedrag ten behoeve van deze borgstelling HVC wijkt af van de
systematiek bij borgstellingen. Dit heeft te maken met het feit dat wij de kans dat de gemeente Velsen wordt
aangesproken nihil achten. Dat heeft de volgende reden.
De gemeente Velsen staat via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek samen met een aantal andere
gemeenten garant voor HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap van de betreffende
gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de
aandeelhouders ook hoofdelijk, d.w.z. ieder afzonderlijk, aansprakelijk. Aangezien gemeenten niet failliet
kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal de hoofdelijke aansprakelijkheid nooit aan
de orde zijn.
Omdat de diverse overheden gezamenlijk garant staan en het risico delen, is deze garantstelling voor HVC
vergelijkbaar met de achtervang van borgstellingen met dit verschil dat de hoofdelijke aansprakelijkheid
nooit van toepassing zal zijn. Vandaar dat in dit geval gerekend wordt met een lagere risicofactor. Wij
hebben besloten vanwege de als verwaarloosbaar ingeschatte kans dat dit risico zich voordoet bij de
berekening in dit specifieke geval uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling. Voor
de overige borgstellingen geldt de eerder genoemde berekenwijze.
Status eind 2011: ongewijzigd
Bedragen x € 1 mln

Eindstand Normatieve % Gekwantificeerd
risico

Gewaarborgde geldleningen (excl. HVC)

€ 15,60

10%

€ 1,56

Hypothecaire leningen

€ 12,05

10%

€ 1,20

Geldleningen onder directe WSW garantie

€ 157,95

1%

€ 1,58

HVC

€ 154,00

1%

€ 1,54

TOTAAL

€ 5,88

Niet te kwantificeren
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo kent risicovolle aspecten voor de gemeente, omdat moeilijk kan worden voorzien hoe de
aanspraken op de verschillende voorzieningen zullen toenemen of afnemen.
Vergrijzing en toenemende vraag naar zorg kunnen een structureel effect hebben op het budget Wmo
individuele voorzieningen. Voorts is de aard en omvang van de te leveren voorzieningen ook bepalend voor
het antwoord op de vraag hoe groot de risico’s zijn. Een dure woningaanpassing van bijvoorbeeld
€ 50.000 is niet te voorzien en kan sterk bepalend zijn voor de uitgaven in een bepaald jaar.
Zolang de Wet maatschappelijke ondersteuning nog vorm wordt gegeven op basis van de oude
verordening kent het college een compensatieplicht. Dit wil zeggen dat de gemeente verplicht is om
personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen
een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot
maatschappelijke participatie. Op het moment dat het college de gemeenteraad voorstelt voor de uitvoering
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van de Wet maatschappelijke ondersteuning een nieuwe gekantelde verordening vast te stellen, mag de
compensatieplicht breder worden geïnterpreteerd en zijn er mogelijkheden om de mogelijke risico's te
verkleinen.
Status eind 2011: Voor 2011 is er geen tekort op de Wmo. De gekantelde verordening is nog niet door de
raad vastgesteld. Het risico blijft actueel.
Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal
In de overeenkomst dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen,
Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervervoer zoals dat door
Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de drie Noordzeekanaalveren overgedragen van
Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. In het dienstbetoon zijn afspraken vastgelegd over de
hoeveelheid vervoer dat de komende dertig jaar door de gemeente Amsterdam wordt afgeleverd. Het risico
dat de gemeente Velsen loopt is dat wanneer blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor deze risico's
heeft gekregen niet voldoende is, zij bij ons bestuur een voorstel kunnen doen voor een bijdrage in de
exploitatie. De gemeente Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit
1856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.
Status eind 2011: ongewijzigd
Duurzaamheid
De verplichting voor gemeenten in 2010 50% duurzaam in te kopen zal mogelijk leiden tot hogere kosten. In
2009 waren er slechts voorbereidende verkenningen en heeft dit niet geleid tot financiële gevolgen.
Status eind 2011: Het risico blijft actueel. Dit kan echter momenteel niet goed worden gekwantificeerd.
Inburgeringtrajecten
Voor de inburgeringtrajecten over de jaren 2007 en 2008 werd door het ministerie een voorschot gegeven.
Bij de start van een inburgeringtraject is de gemeente verzekerd van 30% van de maximale bekostiging van
Rijkswege voor een inburgeringtraject. Als de inburgeraar binnen twee jaar het inburgeringexamen heeft
afgelegd heeft de gemeente recht op de resterende 70%. Aan het Nova College, uitvoerder van de
inburgering, werd een voorschot gegeven voor bijna het hele bedrag. Het risico hierbij bestaat dat het geld
wordt uitgegeven aan een derde, waarbij later mogelijk blijkt dat er slechts gedeeltelijk inkomsten
tegenoverstaan. Bijvoorbeeld bij het voortijdig stoppen van het traject.
Status eind 2011: Begin 2013 wordt op basis van de jaarrekening 2011 de definitieve bijdrage van het Rijk
vastgesteld. Voor de jaarrekening 2011 heeft dit dus nog geen financiële consequenties. In een eventuele
terugvordering in 2013 is voorzien.
Wet Dwangsom
Op 1 oktober 2009 is de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen en rechtstreeks beroep in werking getreden.
Het is gebleken dat de wet grote gevolgen heeft voor de afhandeling van aanvragen en daarmee voor de
interne organisatie. De wet is van toepassing op aanvragen om vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen,
subsidies of handhavingverzoeken etc., maar ook op de afhandeling van bezwaarschriften. Deze wet
beoogt burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming. De wet houdt o.a. een
regeling in op grond waarvan een bestuursorgaan een dwangsom (maximaal € 1.260 per aanvraag/
bezwaarschrift) verschuldigd kan zijn voor iedere dag dat de beslissing uitblijft. Bij onverwachter vertraging
van de afhandeling van bezwaarschriften loopt de gemeente het risico hierop aangesproken te worden.
Status eind 2011: ongewijzigd
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Asbest
Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in
gebouwen of in de openbare ruimte. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van
sanering.
VRK
In het kader van het op orde krijgen van de bedrijfsvoeringorganisatie is besloten door de deelnemende
gemeenten een extra geldelijke bijdrage te leveren aan de VRK. In de betreffende besluitvorming hiertoe is
door de deelnemende gemeenten tevens besloten de VRK te verzoeken te komen tot bezuinigingen tot
minimaal de extra bijdrage. Deze bezuinigingen worden aan de gemeenten voorgelegd middels
menukaarten. In de opvolgende begrotingen is de bezuiniging, ter hoogte van het bedrag van deze extra
bijdrage, verwerkt.
Status eind 2011: Bij de ontvangst van het jaarverslag over 2011 zal de gemeente beoordelen in hoeverre
dit risico nog aanwezig is en/of het afgevoerd kan worden van de risicoportefeuille.
Recapitulatie
Risico

Categorie

Indeling

Omvang
(in € mln)

1 Oude Pontweg

A

Bestaand

-

2 Grondexploitatie

A

Bestaand

5,25

3 Decentralisaties

B

Bestaand

2,0

4 WWB

B

Bestaand

3,0

6 WSW

B

Bestaand

-

7 Alternatieve

B

Bestaand

0,5

C

Bestaand

5,88

blusvoorzieningen
7 Garanties/borgstellingen
TOTAAL

III

16,63

Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen:
1. de post voor onvoorziene uitgaven;
2. de vrije ruimte in de belastingcapaciteit (onbenutte belastingcapaciteit);
3. het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve;
4. de stille reserves.
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Voor de gemeente Velsen gelden de volgende bedragen:
Weerstandscapaciteit

Bedrag
(in € mln)

Algemene reserve (inclusief algemene reserve Grondbedrijf)

17,8

Onbenutte belastingcapaciteit4 (t/m 2015)

3,0

Post onvoorzien (4 jaar)

1,3

5

Stille reserves

7,0

TOTAAL

29,1

IV
Beoordeling Weerstandsvermogen
Doordat de risico’s die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor
een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (het benodigd weerstandsvermogen). Het
is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de in de organisatie noodzakelijk geachte
weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).
Bij de begroting van 2011 is besloten om het benodigde weerstandsvermogen die uit de risico-inventarisatie
voortvloeit af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en die uit te drukken in een ratio.
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigd weerstandsvermogen
De ratio voor het weerstandsvermogen voor de gemeente Velsen op peildatum eind 2011 is 1,7. De ratio is
met name verbeterd door een lagere inschatting van het decentralisatierisico (van € 4 mln naar
€ 2 mln). In de ratio is nog geen rekening gehouden met de voorgestelde storting in de algemene reserve
als gevolg van het positieve rekeningresultaat over 2011. In het geval de raad akkoord gaat met de
voorgestelde storting van € 10,5 mln zal de ratio met 0,5 stijgen naar 2,4.

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1-1,4

Voldoende

D

0,8-1

Matig

E

0,6-0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

Oordeel
Op basis van bovenstaande beoordelingstabel ‘weerstandsvermogen’ is de waardering van de gemeente
Velsen aan de onderkant van de bandbreedte ‘ruim voldoende’. Na storting van het rekeningresultaat is de
waardering ‘uitstekend’.

4

De onbenutte belastingcapaciteit is berekend in het rapport “heroverwegen vanuit ambitie” blz. 52/53
In de voorjaarsnota (juni 2011) zijn de stille reserves voor het eerst gewaardeerd (blz.41). In principe bedraagt de totale stille
reserve in de economisch hogere waarde van de ENOB-woningen € 10 mln. Wanneer we daar de in de meerjarenbegroting al
ingezette boekwinst van aftrekken blijft er € 7 mln over voor de weerstandscapaciteit (wordt wel jaarlijks minder).
5
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Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende
investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen,
openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen
(plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen) oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties,
gebouwen en begraafplaatsen).
Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren
is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot
/vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke
maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen.
Het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan verhardingen is niet alleen economisch verstandig, ook de
verkeersveiligheid is er mee gediend. Een professioneel beheer levert voor inwoners zeker een positieve
bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Beheer en onderhoud
De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze software
zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door regelmatige inspecteren wordt de actuele
onderhoudstoestand vastgesteld en getoetst aan erkende normen. Vervolgens worden zij in de
beheerpakketten verwerkt.
Op basis daarvan worden (efficiënte) onderhouds-, vervangings- en financiële planningen opgesteld.
Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen,
verlichting, etc.
Het onderhoud omvat:
• klein dagelijks onderhoud, c.q. calamiteitenonderhoud;
• regulier groot onderhoud, (zoals herstraten van elementenverhardingen) of het uitvoeren van
grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen;
• rehabilitatie (vervanging), het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na
het verstrijken van de technische levensduur.
Wegbeheer
De wegen in de gemeente Velsen bevonden zich in 2011 over het algemeen in een goede staat. Ondanks
de bezuinigingen zijn wij er in 2011 in geslaagd om het onderhoudsniveau van de wegen op een
acceptabel niveau te houden. Wel hebben de asfaltwegen aanzienlijk te lijden gehad onder de winter van
2010/2011. De vorstschade is in het voorjaar en najaar van 2011 hersteld. Hiermee zijn de wegen weer
winterklaar. De extra herstelmaatregelen als gevolg van het winterweer werden binnen de begroting
opgevangen.
Door de bezuinigingen 2010 en aanvullend hierop de bezuinigingen van 2011 op het onderhoud van wegen
zal naar verwachting de staat van onderhoud van de wegen teruglopen. Over enkele jaren zal duidelijk
worden in hoeverre dit effect opgetreden is.
Er is in Velsen geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel is er sprake van uitgesteld onderhoud. Zo zijn
er diverse wegen die in slechte staat zijn, maar die wachten op een herinrichting of het vervangen van de
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riolering. Deze wegen scoren onvoldoende, maar dit is geen aanleiding om hier op dit moment actie op te
ondernemen. Alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd.
Rioolbeheer
Velsen heeft ten opzichte van andere gemeenten een vrij jong, compact rioleringsstelsel. Het beheer wordt
uitgevoerd met weinig rioleringspersoneel, er zijn weinig klachten en de rioolheffing is lager dan gemiddeld.
Het stelsel voldoet verder aan de gestelde normen, dat landelijk op 90% ligt. Bij onderzoek van de riolering
is Velsen aangemerkt als één van de koplopergemeenten op de aspecten ‘meten in het stelsel’ en ‘RTC’
(op afstand actieve sturing van de kleppen in het riool).
De kapitaallasten zijn in de gemeente Velsen wat hoger. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote
vervangingen in de afgelopen jaren en de bouw van bergbezinkbassins. Doordat het vervangingsprogramma de komende jaren aanzienlijk minder zal zijn, zullen de kapitaallasten verhoudingsgewijs
minder snel stijgen.
In 2011 is net als in voorgaande jaren weer ongeveer 3 km riool vervangen. Waar dat mogelijk was, is een
dubbel stelsel aangelegd, waarbij het hemelwater gescheiden afgevoerd wordt van het vuilwater. Dit heeft
een gunstig effect op het milieurendement van de riolering.
In 2011 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) aan de
hand van een zogenoemd rioleringsplan; uit dat plan bleek dat het rioolstelsel ruimschoots aan de emissieeisen voldoet.
Groenbeheer
De groenkaart is in 2010 gereed gekomen. Hiermee is het mogelijk om in combinatie met het al eerder
opgestelde groenbeheerplan het onderhoud op groen effectief en volgens het beleidsplan “Ruimte voor
Groen” uit te voeren. Als gevolg van de bezuinigingen zal het onderhoud aan de parken en plantsoenen
minimaal zijn in 2012. De korting van 22% op het budget voor het dagelijkse onderhoud zal leiden tot een
vermindering van de kwaliteit zoals die ervaren wordt. Door met als leidraad het groenbeleidsplan heel
gericht te onderhouden wordt getracht dit effect zoveel mogelijk te beperken.
In het Investeringsplan zijn nog wel voldoende middelen gereserveerd voor vervanging en herstel van
laanbeplanting, renovatie van plantsoenen en renovatie van speelplekken.
Groenonderhoud
Er is in 2011 een gedragscode Flora- en faunawet opgesteld voor het zorgvuldig handelen bij onderhoud,
aanleg of omvorming van openbaar groen. Door volgens deze code te handelen voldoen we beter aan de
vereisten van de Flora- en faunawet. Bovendien maken we de belangrijke flora- en faunagebieden
zichtbaarder. De gedragscode is een praktisch instrument om te voorkomen dat voor elke beschermde
soort een ontheffing of goedkeuring aangevraagd moet worden bij het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I). De gedragscode heeft ter visie gelegen en wordt door het college begin
volgend jaar ter vaststelling aangeboden aan de raad.
Om onze inwoners meer bij het groenonderhoud te betrekken werden hen dit jaar de gelegenheid geboden,
binnen bepaalde spelregels, een geveltuintje aan te leggen. Dit geeft de buurt een kleurrijker en gezelliger
aanzien. Al eerder was het mogelijk boomspiegels te adopteren. Op deze manier geven we invulling aan
het betrekken van bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving.
Openbare verlichting
In 2011 werd een beheerplan Openbare verlichting afgerond. Daarin worden kwaliteitsprofielen bepaald van
verschillend te verlichten gebieden: bedrijfsterreinen, winkelstraten, wijk- en buurtontsluitingswegen,
parkeerterreinen, rotondes, etc. Na bestuurlijke besluitvorming kan vervolgens worden begonnen met een
programma om daar waar de gewenste verlichting nog niet aanwezig is deze te gaan vervangen. Na de
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proef in de Kalverstraat is, vooruitlopend op het beheerplan en is waar dit opportuun was overgeschakeld
op Led verlichting. Zo zijn tijdens de rioleringswerkzaamheden in de IJsselstraat en omgeving de
lichtmasten voorzien van armaturen met Led verlichting.
Inmiddels is een groot deel van de huidige openbare verlichting (lichtmasten, lampen, armaturen, kasten)
geïnventariseerd. Dit maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de kosten die gemoeid zijn met deze
kwaliteitsslag en de financiering ervan.
Na de geslaagde proef in de Kalverstraat is, vooruitlopend op het beheerplan Openbare verlichting en in
geplande projecten, gestart met het vervangen van de oude verlichting door LED-verlichting.
Verkeer
Onder verkeer zijn begrepen de verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering, straatmeubilair, etc.
Alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief vervangingen worden vanuit de exploitatie uitgevoerd. Alleen de
grootschalige renovatie, zoals van de ANWB-bewegwijzering en de plaatsing van de objectenbewegwijzering zijn via het investeringsplan uitgevoerd. Jaarlijks worden al deze objecten geïnspecteerd en
verwerkt in onderhouds- en vervangingsplannen. In 2011 is een klein aantal optimalisaties aan de
bewegwijzering gerealiseerd.
Verkeerslichten
De verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden. Op basis van de
inspecties worden vervangingen voorgesteld via het investeringsplan.
Watergangen
In 2011 is een inventarisatie van de watergangen in Velsen afgerond. Hiermee kon het overleg, over het
beheer en onderhoud van het watersysteem in Velsen, met Rijnland echt starten. In dit overleg worden
afspraken gemaakt om beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk te realiseren.
Kunstwerken
In 2011 werden alle grote kunstwerken geïnspecteerd. De resultaten daarvan worden opgenomen in de
beheersoftware. Dit maakt het mogelijk om de onderhoudsbudgetten beter te begroten. De volgende stap is
om de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen. Met de inventarisatie zijn nu bijna alle
gemeentelijk beheerde objecten en arealen ondergebracht in het beheersysteem.
Bomen
In 2011 zijn een inventarisatie en inspectie uitgevoerd. Zie verder programma 7.
Gebouwen
Van een aantal gebouwen dat was opgenomen in de Meerjarenbegroting tot en met 2011 was onduidelijk
hoe lang ze zouden moeten worden onderhouden omdat de bestemming of functie ervan veranderde.
Daarbij ging het om zes gebouwen: Sportpark Rooswijk, voormalige Henry Pearsonschool, Blauwe Marmot
(v.h. Drakennest), het Pieter Vermeulenmuseum, het gebouw voor Algemeen Maatschappelijk Werk (nu
Socius) en de Blauwe Zeester (v.h. Kleine Beer). Onlangs is een geactualiseerde begroting gemaakt voor
alle gebouwen in het kader van de Meerjarenbegroting 2012-2021). Het ligt in de bedoeling deze bij de
Voorjaarsnota 2012 vast te stellen. Dat betekent wel dat over het budget voor het in stand houden van
genoemde gebouwen pas in 2013 kan worden beschikt. Tot dan moeten de kosten van in stand houden
worden opgevangen in de huidige begroting.
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Sportaccommodaties
Algemeen
We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen,
gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig
onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een vijfjaren planningssysteem met een uitwerking in
jaarschijven.
De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch
(m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een gebouwenbeheerplan. Voor de complexe zwembadtechniek bestaat
een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek,
waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) is het planmatig onderhoud grotendeels geïntegreerd in het
dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer technische beheerplannen is er een meerjarenplan voor
onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische
apparatuur, verlichting, sportvloeren, schoonmaakapparatuur, enz.
Kader vormt de door de gemeenteraad vastgestelde nota “ Accommodatiebeleid voor sportief Velsen” (dec.
2009).
Buitensportaccommodaties
Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door eigen
medewerkers. Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervangingen (bijvoorbeeld hekwerken en
bestratingen) worden over het algemeen uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks onderhoud, zoals
speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen, belijning, enz., verricht door vrijwilligers van betrokken
sportclubs en sportstichtingen (pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine,
kleedkamers, e.d. worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen zelf.
Het jaarlijkse grote zomeronderhoud op de sportparken is goed verlopen. De weersomstandigheden
(temperatuur en water) waren hiervoor zeer gunstig.
In 2011 hebben we meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties (MOP) bijgesteld en onder
andere aangevuld met het planmatig onderhoud en vervanging van de recent aangelegde kunstgrasvelden
(voetbal en hockey).
Binnensportaccommodaties
De planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties in de afgelopen jaren heeft
zijn vruchten afgeworpen. De meeste accommodaties verkeren in redelijke tot goede staat en de meeste
knelpunten of achterstanden zijn weggewerkt. Mede gezien de hoge bezettingsgraden in de sporthallen en
gymzalen is het noodzakelijk deze werkwijze stelselmatig voort te zetten.
Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch onderhoud sober en/of getemporiseerd uitgevoerd,
omdat hier plannen voor grootscheepse renovaties of nieuwbouw bestaan. Echter zal in alle gevallen de
veiligheid en functionaliteit geborgd worden. Voorbeelden in dit verband zijn sporthal Zeewijk (1969)en de
gymzalen Waterloo (1966) en Kruisberg (1977).
De planvorming ten aanzien van nieuwbouw van sporthal Zeewijk heeft een vervolg gekregen. De
gemeenteraad heeft besloten een nieuwe sporthal (bij voorkeur in combinatie met nieuwbouw voor
basisschool de Zandloper) te bouwen en niet te renoveren. De definitiefase in het project, waarin onder
andere de programma’s uitgewerkt worden, is eind 2011 begonnen
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De planvorming voor de bouwlocatie van een (nieuwe) Waterloozaal wordt in 2012 vervolgd. De eerste
schetsen van de architect zijn al gereed. In sporthal IJmuiden Oost is de houten sportvloer, na 32 jaar
gebruik, in de zomer van 2011 vervangen.
Zwembad
De aanbesteding voor de aanpassing (volgens Arbo-richtlijnen) van de personeelskleedkamers en de
kassawerkplek heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden beginnen eind december 2011/ begin januari
2012. Ook de huidige (tijdelijke) kleed- en sanitaire voorzieningen buiten worden vervangen. De
voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn gestart. In december 2011 zijn de lichtspots in het
recreatiebad vervangen door duurzame verlichting.

Discipline
Wegen

Beleidskader
LVVP

Riolering

Objecten

Dimensies

Wegen, straten en paden

1.127 km

Riolen

270 km

Persleiding

10 km
3 st.

Bergbezinkbassins

Groen

(Mini) gemalen

(30) 10 st.

Drukpompunits

15 st.

Bomenplan ‘04

Bomen

Ruimte voor groen

Bosplantsoenen

15.870 st.
23,8 ha.

Gazon

86,5 ha.

Hagen

9.311 m2

Ruw gras

69,4 ha.

Speeltoestellen

Water

Baggerplan ‘03

Watergangen, vijvers

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten,

Sportaccommodaties

435 st.

11.900 st.

Nota

Gymzalen

11 st.

Accommodatiebeleid

Sporthallen

3 st.

voor sportief Velsen

Verenigingsgebouwen

5 st.

2010-2015

Zwembad

1 st.
9/34 st.

Sportparken/velden

Gebouwen

Tenniscomplexen

5 st.

Gemeentelijke gebouwen,opstallen e.d.

125
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Paragraaf D

Financiering

Inleiding
In deze paragraaf wordt in de eerste plaats ingegaan op algemene ontwikkelingen die hebben plaats
gevonden in 2011. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan financiering en renteontwikkelingen op de
kapitaalmarkt in 2011. Daarna wordt ingegaan op de balanspositie en tenslotte wordt kort ingegaan op
kredietrisico’s.

Algemene ontwikkelingen
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal “rood” mag staan. Dit betreft de netto
schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage
(8,5%) van het begrotingstotaal. Per 1 januari 2011 bedroeg het begrotingstotaal € 144,8 mln (afgerond).
Dit betekent dat de kasgeldlimiet in 2011 een hoogte heeft van afgerond € 12,3 mln. De gemiddelde netto
vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in
principe, niet overschrijden. In 2011 is de gemeente Velsen binnen deze limiet gebleven.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s, die kunnen ontstaan door grote pieken in de
leningenportefeuille van een gemeente, in te perken. In de wet Fido is daarom geregeld dat per jaar een
beperkt deel van de leningen geherfinancierd mag worden. Het maximale bedrag is gesteld op 20% van het
begrotingstotaal. Bij herfinanciering van omvangrijke bedragen binnen één jaar wordt immers renterisico
gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang. De gemeente
Velsen voldoet aan de eisen die middels de renterisiconorm in de wet worden gesteld. De opbouw van de
leningenportefeuille is zodanig evenwichtig dat in 2011 geen overschrijding van de renterisiconorm heeft
plaats gevonden. Bij het aantrekken van noodzakelijke (her)financiering zal nadrukkelijk rekening worden
gehouden met de opbouw van de portefeuille. Onze eigen doelstelling is om de renterisiconorm niet hoger
uit te laten komen dan 15% van het begrotingstotaal per jaar.
Renterisiconorm
Renteherzieningen vaste schuld

2011

2012

2013

2014

(bedragen x € 1 mln)
Aflossingen langlopende leningen

16.424

27.247

12.507

17.532

-4.503

-14.192

-535

-5.086

11.921

13.055

11.972

12.446

Begrotingstotaal

144.538

148.431

154.913

152.924

Percentage 20%

28.908

29.686

30.983

30.585

Ruimte onder renterisiconorm

16.987

16.631

19.011

18.139

0

0

0

0

Doorverstrekte leningen (geen
renterisico)
Renterisico

Overschrijding renterisiconorm
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Financiering 2011
De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in belangrijke mate bepaald door het vastgestelde
treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering decentrale overheden (Fido), waarin onder andere
wordt aangegeven dat de treasuryfunctie uitsluitend uitgevoerd dient te worden ten dienste van de publieke
taak en een prudent beleid dient te kennen, zijn leidend. Middels het Treasurystatuut heeft de raad in 2009
het college gemachtigd jaarlijks voor maximaal € 35 mln aan te trekken op de kapitaalmarkt. In november
2011 is € 10 mln aangetrokken. De bedragen zijn uitgesplitst in twee keer € 5 mln. De looptijden zijn negen
en tien jaar. Het renteomslagpercentage is in de begrotingsrichtlijnen vastgesteld op 4,5%.
Balanspositie
Op 6 juli 2010 is er een notitie van de VNG verschenen betreffende de schuldpositie van gemeenten. De
definitie van de debtratio waarvan de VNG gebruik maakt is verkregen door het quotiënt van de schulden
inclusief voorzieningen en het totale vermogen. In onderstaande tabel is het verloop van de laatste jaren
van de gemeente Velsen vastgelegd. In feite geeft het weer in hoeverre de gemeente zijn bezit heeft belast
met schuld. Er heeft een tijd lang een daling van deze ratio plaats gevonden. In 2010 nam deze ratio echter
weer toe, mede door de onttrekking aan reserves die plaats hebben gevonden. In 2011 is de debtratio
afgenomen.
Overzichten Borgstellingen en geldleningen
A
Staat va n gewaa rborg de g eldlening en
Rekening 201 1
Restantbedrag van de

Restantbedrag van de

geldlening a an het begi n v an

geldl eni ng aan het einde v an

het dienstja ar

Bedra g va n de

Oorspronkeli jk
Nr.

bedra g va n de

Do el va n de g el dl eni ng

Naam va n de g el dgever

g eldlening

Rente

Totaal

percentage

1

2
ƒ

1

4 .00 0.00 0,0 0

3

4

9

€

€

1.81 5.12 0,8 6 Bouw en inrich tin g van een
verzo rg ings flat vo or bejaarden

Bank Nederl ands e Gemeent en te

5,2 9

het dienstjaar

i n de lo op va n

Totaa lbedrag

het diens tja ar

v/d gewone en

Wa arvan door

te waa rborg en/

buitengewone

To taal

aflo ssi ng

(1 0+12 13)

de gemeente

gewaarborgde

g ew aarborgd

geldleningen

11

12

13

14

€

€

€

€

121 .008 ,06

2 42.0 16,1 0

3 63.0 24,1 6

363. 024 ,16

1 5.0 00.0 00,0 0

15. 000. 000 ,00

3 75.7 86,5 9

375. 786 ,59

21.2 70, 96

3 54.5 15,6 3

63 4.0 00.0 00,0 0

1 58. 700. 000 ,00

17 .985 .021 ,00

61 6.0 14.9 79,0 0

649 .738 .81 0,75

17 4.43 8.8 10,7 5

18.1 27.3 00, 02

631 .611 .51 0,73

Den Haag

van St .Verzorgingsflat Velsen.
2

1 5.00 0.00 0,0 0 Financi ering Derde Haven t bv Zeehaven
IJmu id en N.V .

3

1 .50 0.00 0,0 0

68 0.67 0,3 2 Financi ering 1 e fase verbou wing stad ion

Bank Nederl ands e Gemeent en te

1 5.0 00.0 00,0 0

Den Haag
Rabo bank te IJmu iden

Schoon en berg tbv Telstar.

4

*

63 4.00 0.00 0,0 0 Lenin gen via AYZ - HVC

nvt

Di verse Gemeenten staat garan t.
5. 500 .000 ,00

651 .495 .791 ,19
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B
G eldleningen onder directe WSW-gara ntie
Rekening 201 1
R es ta ntbedra g va n de

Restantbedrag van de

g el dleni ng aa n het beg in va n

geldl ening aan het einde va n

het dienstjaa r

het dienstjaar

Do el va n de geldl ening
To taal

3

Activitei ten WBV Ei gen Haard
Activitei ten Sticht ing Wo nin gbedrijf

Bedrag v an de

To ta al bedrag

i n de loop va n

v/d g ew one en

W aarva n do or

het dienstjaar

buiteng ewone

Tota al

Wa arvan door

de g emeente

te waa rbo rg en/

a flos sing

(10+12 -1 3)

de gemeente

de g emeente

gewaa rborg d

gewaa rborg de

g ew aarborgd

gewaa rbo rg d

(50 % indirect)

geldleningen

(50% indirect)

(50% direct)

W aarva n do or

10

11

12

13

14

15

15

(x € 1 .00 0)

(x € 1.00 0)

(x € 1.00 0)

(x € 1. 000 )

(x € 1. 000)

(x € 1 .000 )

(x € 1.00 0)

5 4.5 42

2 7.2 71

6.50 0

7.8 19

53 .223

26 .612

13 9.8 75

6 9.9 38

4 3.00 0

15.4 57

167 .418

83 .709

Activitei ten WBV Bred erod e

1 8.2 07

9.1 04

0

4 13

17 .794

8 .897

Activitei ten Wo oncorporatie Ken nemerhave

8 1.1 21

4 0.5 61

7.00 0

10.6 55

77 .466

38 .733

29 3.7 45

14 6.8 73

5 6.50 0

34.3 44

315 .901

157 .951

0

Kredietrisico’s
A) Verstrekte Leningen
De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het maatschappelijk belang. Het grootste
deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De
gemeente Velsen heeft ook één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening
getroffen.
B) WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
De gemeente staat garant voor de geldleningen van een vier Woningbouwverenigingen en Stichtingen. Uit
de trendnotitie die op 8 juni 2011 is verschenen op de site van de WSW is de volgende verwachting
weergegeven. “Er bestaat zorg over de financiële draagkracht van de corporaties in de toekomst. De eerste
reden van zorg heeft te maken met de historisch lage rente. Als de rente stijgt, dan nemen de vrije
exploitatiekasstromen af.
Mocht er een tekort in de exploitatiekasstromen ontstaan, dan is de corporatiesector volledig aangewezen
op de opbrengsten uit de verkoop van bestaande huurwoningen. Daar ligt de tweede reden tot zorg. De
verwachte verkoopopbrengsten zijn niet voldoende om zowel de huidige onrendabele investeringen, als
een tekort in de exploitatiekasstromen te betalen.
Als zowel de heffingsbijdrage voor de huurtoeslag als een stijgende rente een feit wordt, dan ontkomen
corporaties niet aan het maken van ingrijpende keuzes. Bij een groeiende schuldpositie door hoge
investeringen zullen ze immers snel tegen hun financiële grenzen aanlopen. Of corporaties kiezen er voor
hun schuldpositie meer in overeenstemming te brengen met hun exploitatierisico’s. Dat laatste kan
inhouden dat corporaties wat minder investeren in woningen en ander maatschappelijke gewenste
projecten. Het is een dilemma waar een aantal corporaties de komende jaren zeker mee te maken zal
krijgen”. De gemeente Velsen loopt door de achtervang constructie in het WSW beperkt risico.
C) Hypotheken
De hypotheken zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Deze hebben een aflopend karakter.
Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande
hypotheken. Het risico neemt dus af.
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D) Gewaarborgde leningen
De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, vier overeenkomsten aangegaan. Deze
borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De verwachting is dat borging in de toekomst omlaag gaat.
Bij de AYZ houdt dit in dat de garantieprovisie die wij ontvangen dan ook minder wordt.
Kaders van het Treasurybeleid zijn:

Regelgeving
Financiële verordening

Toelichting

Vastgesteld

Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie van de

22 mei 2008

financiële functie vormgegeven

gemeenteraad

Wet Fido (Wet Financiering

Regels over financiering voor onder andere gemeenten.

14 december 2000

Decentrale Overheden)

Laatste wijziging 3/4/2009 in de Staatscourant.

Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

BBV (Besluit Begroting en

Artikel 13 De paragraaf betreffende de financiering bevat in

Verantwoording Provincies en

ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het

gemeenten)

risicobeheer van de financieringsportefeuille. Art 26 Het
jaarverslag bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 in de
begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van
hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is
opgenomen.

Treasurystatuut

Uitwerking wet en bijzonderheden gemeente Velsen

28 mei 2009
gemeenteraad
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Paragraaf E Bedrijfsvoering

Organisatie- en personeelsbeleid 2011
De ambtelijke organisatie van gemeente Velsen ontwikkelt zich naar een organisatie die ook in de toekomst
in staat is de gewenste dienstverlening naar de inwoners, ondernemers en instellingen aan te bieden.
Hiervoor is een organisatieontwikkeling in gang gezet. Deze ontwikkeling vraagt om aanpassing van de
organisatiestructuur. Dit leidt ertoe dat de organisatie met ingang van 1 januari 2012 bestaat uit een klein
directieteam en 16 afdelingen.
In 2011 heeft de gemeentelijke organisatie diverse stappen gemaakt om de bedrijfsvoering en
werkprocessen te verbeteren. Vanuit de klantgerichte dienstverlening zijn diverse eerste-lijn-vragen
ondergebracht bij het KlantContactCentrum. De tevredenheid over de dienstverlening is groot, blijkt uit een
enquête die eind 2011 is gehouden (zie ook programma 16). Daarnaast zijn vele interne werkprocessen
tegen het licht gehouden en procesverbeteringsvoorstellen doorgevoerd. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat in
2012 veel van de personeels- en salarismutaties digitaal verwerkt gaan worden. Dit gebeurt door middel
van een E-HRM systeem. Medewerkers en leidinggevenden kunnen 24 uur per dag, via internet,
wijzigingen doorgeven op het gebied van personeelszaken zoals reisdeclaraties, wijzigingen in NAWgegevens en verlofaanvragen.
We hebben gericht ingezet op versterking van het bestuurlijke besluitvormingsproces, vanuit het besef dat
transparante besluitvorming essentieel is voor een goed functionerend gemeentebestuur. Ook is het
strategisch vermogen van de organisatie versterkt doordat ruimte is gemaakt voor het aantrekken van een
strategisch concernadviseur. Bovendien is de functie van adviseur subsidies en geldstromen herbezet in
2011. De externe oriëntatie van de gemeente, die wij als bestuur van eminent belang achten, kan op deze
manier verder versterkt worden.
Ook in 2011 zocht Velsen op steeds grotere schaal de samenwerking met andere overheidsorganen.
Voorbeelden daarvan zijn het regionale werkplein, de samenwerking met de gemeente Uitgeest op gebied
van automatisering, informatisering, belastingen en sociale zaken, de regionale uitvoeringsdienst (RUD) en
de voorbereiding van aansluiting bij de Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK).
Al deze samenwerking is gericht op verbetering van de dienstverlening en verhoging van de efficiëntie.
Ontwikkelingsgerichtheid is één van de kernwaarden in onze organisatie. In kennis en vaardigheden van de
huidige medewerkers is geïnvesteerd door het onder andere organiseren van een workshopweek. Er zijn
16 workshops gegeven variërend van timemanagement, feedback geven en ontvangen, werken met
outlook, hoe om te gaan met mandaat en creatief denken in je werk. Het aanbod was afgestemd op
ontwikkelbehoeften bij medewerkers. Een groot aantal medewerkers heeft gebruik gemaakt van dit aanbod.
In 2012 besteden we nog meer aandacht aan het verder ontwikkelen van medewerkers, onder meer via
gerichte ontwikkelprogramma’s.
Wat medewerkers vinden van gemeente Velsen als “goede werkgever” is na de 0-meting in 2010 weer
getoetst door het houden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Hoewel de resultaten
varieerden per afdeling is de algehele tevredenheid van de medewerkers in één jaar met 0,4 punt gestegen
tot een 6,7. We zijn blij met de verbeterde score, en zetten tegelijkertijd in op verdere groei. Het MTO levert
veel informatie op over te verrichten interventies binnen onze organisatie, zowel op afdelingsniveau als
concernbreed.
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In het kader van duurzame inzetbaarheid zijn speciale activiteiten georganiseerd voor medewerkers van
62 jaar en ouder die nog werkzaam zijn. Het is een steeds groter wordende groep die extra aandacht krijgt
om zo lang mogelijk actief en productief te blijven. Zij worden daarbij op verschillende manieren
gestimuleerd en gefaciliteerd.
Formatie
In 2011 hebben we gericht gekozen voor reparatie van een aantal zwakke plekken in onze organisatie.
Het was van belang om die plekken te versterken om de kwaliteit te kunnen leveren die we als
gemeentebestuur (raad en college) nodig vinden. In de voorjaarsnota 2011 is voorgesteld de formatie uit te
breiden. Gedeeltelijk al in 2011 en gedeeltelijk vanaf 2012. Het gevolg is dat de organisatie op 31 december
2011 453,5 formatieplaatsen telt. Dit is een stijging van ruim 1% ten opzichte van de begin stand van 1
januari 2011. Vooral de formatie bij de afdeling Publiekszaken, onderdeel van de directie Publieke
dienstverlening, is uitgebreid.
In onderstaande tabel is weergegeven welke bedragen voor personele kosten zijn geraamd in 2011 en
welke zijn gerealiseerd, onderverdeeld naar salarissen en inhuur derden.
Bedragen x € 1.000, excl. Salariskosten Burgemeester en Wethouders
Begroot
Gerealiseerd
Verschil

Salarissen
Inhuur derden
Totaal

28.000

25.100

2.900

1.700

4.350

-2.650

29.700

29.450

250

Op gebied van het totaal aan personele kosten is er een onderbesteding te zien van ca € 250.000. Omdat
de personele kosten uiteraard op alle producten en programma’s neerslaan, is deze onderbesteding op
programmaniveau minder zichtbaar. De onderbesteding op de salarislasten van € 2,9 mln is te verklaren
vanuit:
• De vacatureruimte in de organisatie. Gemiddeld staan op een willekeurig moment ca 30 formatieplaatsen open. Dit verklaart voor ca € 2 mln de onderuitputting op salarissen (inclusief werkgeverslasten).
• De raming van de werkgeverspremies (met name pensioenen) was hoger dan de feitelijke realisatie. Dit
leidt tot een voordeel van ca € 200.000. Overigens is recent bekend geworden dat de ABP-premies in
2012 met 2% stijgen, wat een nadeel is voor het begrotingsjaar 2012.
• De flexibele schil. De organisatie kent een flexibele schil waarmee tijdelijke piekbelasting kan worden
opgevangen. Deze schil is op dit moment niet apart geraamd, maar maakt onderdeel uit van de
salarislasten. Wij zullen in 2012 het onderscheid in salarislasten en inhuurlasten nog strakker
aanbrengen in onze begroting.
Gedurende het jaar 2011 is bestuurlijk sterk de nadruk gelegd op het monitoren van de personele lasten en
de inhuurkosten. De personeelsbegroting is een relatief groot onderdeel van de gemeentebegroting (ca
20%) en de beheersing van deze geldstroom is van groot belang.
Overeenkomstig artikel 14 van de financiële verordening melden wij hier dat in 2011 ruim € 4,3 mln is
uitgegeven aan externe inhuur. In de aangepaste begroting was ruim € 1,7 mln begroot voor externe
inhuur. De externe inhuur is ca 15% van de begrote loonsom. Landelijk gaven de gemeenten in 2010 in de
vergelijkbare grootteklasse (50.000 tot 100.000 inwoners) gemiddeld 15%* aan extern personeel. In 2009
was dit landelijk nog 22%.
* uit Monitor gemeenten 2010, Personeel in perspectief.
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In onderstaande tabel is per organisatieonderdeel de formatie, de bezetting en de salarislast inzichtelijk
gemaakt.
fte's
begroting
2011

Onderdeel

Management

fte's 2011 na bezetting 3112- 2011
wijzigingen

begroting
2011

begroting 2011
na wijzigingen

rekening 2011

onder- of
overschrijding

4,0

4,0

2,0

€ 474.784

€ 474.784

€

414.501

€ 60.283

Beheer en Ontwikkeling

177,2

138,7

133,8

€ 10.081.005

€ 8.396.968

€

7.635.308

€ 761.660

Publieke Dienstverlening

96,9

149,8

144,3

€ 5.888.539

€ 9.080.840

€

7.973.048

€ 1.107.792

114,0

101,0

90,6

€ 7.319.933

€ 6.449.514

€

5.660.016

€ 789.498

8,7

8,7

8,8

€ 647.775

€ 647.775

€

651.603

€ 3.828-

12,1

12,1

11,2

€ 842.836

€ 842.836

€

848.497

€ 5.661-

Algemene Dienst

4,6

8,0

8,4

€ 276.311

€ 346.663

€

255.573

€ 91.090

Raadsgriffie

4,7

4,7

4,7

€ 350.118

€ 350.118

€

329.530

€ 20.588

Bibliotheek

26,5

26,5

25,7

€ 1.350.305

€ 1.416.933

€

1.309.819

€ 107.114

448,7

453,5

429,5

€ 27.231.606

€ 28.006.431

€ 25.077.896

€ 2.928.535

Interne Dienstverlening
Communicatie
Human Resources

Totaal

Formatie, bezetting en salarislasten, exclusief B&W

Ziekte verzuim
In 2011 is het ziekteverzuim opgelopen naar 4,99%. Dit is nog wel lager dan gemeenten van de inwonersklasse 50.000-100.000 inwoners. Ook bij de meldingsfrequentie (1,39 ten opzichte van 1,53) en de
gemiddelde verzuimduur (12,92 ten opzichte van 13,3 dagen) zien we dat Velsen minder gunstig scoort dan
vorig jaar, maar relatief iets beter dan andere gemeenten. De belangrijkste oorzaak van de verslechtering ten
opzichte van vorig jaar ligt in het langdurig verzuim. Er zijn het afgelopen jaar diverse medewerkers door niet
beïnvloedbare arbeidsongeschiktheid langdurig afwezig geweest. Eind 2011 is een periodiek medisch
onderzoek (PMO) onder alle personeelsleden uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek, die in het eerste
kwartaal van 2012 bekend zijn, worden meegenomen in de aanpak van het verlagen van het ziekteverzuim.
2008

2009

2010

2011

Velsen

landelijk*

Velsen

landelijk*

Velsen

landelijk*

Velsen

4,3%

5,6%

3,9%

5,3%

3,5%

5,2%

4.99%

Meldingsfrequentie

1,34

1,6

1,41

1,5

1,34

1,53

1,39

Gemiddelde verzuimduur in dagen

19,3

13,5

11,2

13,7

14,1

13,3

12,92

e

e

Verzuimpercentage [1 en 2 ziektejaar]

* ‘landelijk’ is het gemiddelde cijfer van gemeenten van de inwonersklasse 50.000-100.000 inwoners en is afkomstig uit de uit Monitor gemeenten
2010, Personeel in perspectief.

In- door en uitstroom
Door de economische ontwikkelingen is de instroom en uitstroom van medewerkers op een lager niveau
dan in 2009 en 2010. Ondanks dat is de interne doorstroom licht verbeterd.

In dienst

2009

2010

2011

8,6%

5,8%

3,9%

2,2%

2,6%

5,4%

4,1%

Doorstroom
Uit dienst

6,4%
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Afgelopen jaar is bij de werving van nieuw personeel specifiek gelet op de verjonging van de organisatie.
Dit is deels gelukt bij vooral de ondersteunende functies. In onderstaande grafiek is het aantal
medewerkers dat in of uitdienst of intern is doorgestroomd per leeftijdscategorie opgenomen.

aantal medewerkers per leeftijdscategorie in- door- en uitstroom 2011
8

aantal medewerkers

7
6
5
4
3
2
1
0
18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

leeftijdscategorie
instroom

doorstroom

uitstroom

Uit de tabel valt op te maken dat de instroom van medewerkers van 18 t/m 40 jaar per saldo groter is dan
de uitstroom. Wat verder opvalt is de relatief grote uitstroom van medewerkers van 60+. Hierin zien we de
ontwikkeling terug die bekend staat als ‘De grote uittocht’. In de komende 10 jaar zal een groot deel van het
medewerkersbestand van de overheid vertrekken, hetzij door pensionering, hetzij vanwege andere
redenen. Het aanvullen van dit kwantitatieve en kwalitatieve hiaat is een van de grote uitdagingen voor alle
overheidsorganisaties en dus ook voor Velsen. Wij vinden het daarom van groot belang dat de strategische
HR-agenda in 2012 en verder onderwerpen omvat als: het creëren van een duidelijk werkgeversprofiel, het
voeren van een goede arbeidsmarktcommunicatie, creatief omgaan met stages, contacten met
onderwijsinstellingen, seniorenbeleid. Alleen zo kunnen we de organisatie toekomstbestendig houden.
Belastingen
De Waarderingskamer heeft in augustus 2011 de gemeente Velsen voor de tweede keer achtereen positief
beoordeeld voor de wijze waarop zij de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) uitvoert.
Sinds 1 januari 2007 verricht de gemeente Velsen werkzaamheden op het gebied van het heffen en
invorderen van gemeentelijke belastingaanslagen voor de gemeente Uitgeest. Op verzoek van de
gemeente Uitgeest zijn deze werkzaamheden met ingang van 1 januari 2011 uitgebreid met het opleggen
en invorderen van de aanslagen leges (m.u.v. leges burgerzaken), APV en precariobelasting en de
uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ). Als
gevolg hiervan verzorgt de afdeling Belastingen en Invordering met ingang van 1 januari 2011 het volledige
werkpakket voor de gemeente Uitgeest op het gebied van heffen, innen en de WOZ.
In maart 2011 is begonnen de overheveling baliefunctie van de afdeling Belastingen en invordering naar
het KCC. De medewerkers van het KCC beschikken allemaal over een raadpleegfunctie van het
belastingpakket en hebben instructie gekregen. In mei 2011 zijn de werkzaamheden verder uitgebreid met
taken in het kader van het invorderingsproces. Beide afdelingen zijn tevreden over de uitvoering van de
werkzaamheden en de onderlinge samenwerking.
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In december 2011 is afgesproken hoe het KCC wordt ingeschakeld bij de afhandeling van de telefonische
contacten die voortvloeien uit het verzenden van het verzamelbiljet gemeentelijk belastingen 2012. Ook is
er een berekening gemaakt van de formatie die door deze taakovername naar het KCC gaat.
Kwijtschelding
In oktober 2010 is de gemeente Velsen aangesloten bij de Stichting Inlichtingenbureau voor het
geautomatiseerd toetsen of belastingplichtigen in aanmerking komen voor het verlenen van geautomatiseerde kwijtschelding. Het doel van de geautomatiseerde toetsing is verlaging van administratieve
lasten voor de burger en verkorting van afhandeltermijnen. Bovendien stimuleert deze toets het tegengaan
van niet-gebruik – het wordt de burger tenslotte makkelijk gemaakt gebruik te maken van deze regeling –
en daarmee ook het gemeentelijke armoedebeleid. Een ander voordeel is dat alle huishoudens hetzelfde
worden behandeld, waardoor rechtsongelijkheid tussen gemeenten verdwijnt.
Voor circa 600 belastingplichtigen, die na toetsing door de Stichting Inlichtingenbureau voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking kwamen, zijn eind februari 2011 de kwijtscheldingsbedragen direct
via het verzamelbiljet gemeentelijke heffingen 2011 in mindering gebracht. Hierdoor zijn veel telefoontjes
naar het KCC voorkomen en de nodige efficiencyvoordelen binnen het invorderingsproces behaald.
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Met de bouw van het stelsel van basisregistraties verbetert de overheid haar dienstverlening aan burgers
en bedrijven. Het stelsel bevat een basisset met gegevens als adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen
en coördinaten van locaties. Met deze basisset hoeft de overheid nog maar één keer de benodigde
basisgegevens op te vragen. Dit bespaart burgers en bedrijven tijd en moeite in hun contact met de
overheid.
De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), onder verantwoording van de Minister van
Infrastructuur en Milieu, is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Als uitvloeisel van
de BAG zijn in opdracht van het ministerie nog de volgende onderdelen uitgevoerd: de afbakening van
verblijfsobjecten op het terrein van Tata Steel en bij volkstuinen. En de bepaling van bouwjaren van
objecten die ontbraken en met behulp van o.a. oude luchtfoto’s.
Implementatie van een Gegevensbroker
Om in Velsen het geautomatiseerde gebruik van basisgegevens mogelijk te maken is een gegevensbroker
geïmplementeerd. Om de implementatie te kunnen uitvoeren was het een eis dat de data die werd
aangesloten onderling zo minimaal mogelijke afwijkingen mocht bevatten. In de situatie van Velsen was de
afwijking slechts 0,01%. Dit is ruim binnen de eisen.
Leefbaarheidsmonitor
Voorjaar 2011 is voor de vijfde keer een Leefbaarheidsmonitor gehouden in de gemeente Velsen.
Door de uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor van 2009 wordt per wijk
inzichtelijk wat de belangrijkste veranderingen zijn.
De conclusies uit dit onderzoek worden vergeleken met bijvoorbeeld het aantal aangiften bij de politie of het
woningmarkt- en woonwensenonderzoek. Dan wordt duidelijk of (gemeentelijk) beleid moet worden
bijgesteld of voortgezet.
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Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid
gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. De BGT is hierbij ook een
onderdeel van stelsel van basisregistraties.
Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid, de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn.
De BGT is een weergave van deze werkelijkheid in een digitaal bestand. Vanuit dit bestand kan de
werkelijkheid worden gepresenteerd in de vorm van kaarten.
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de Grootschalige Basis Kaart van Velsen (GBKV) al voldoet aan de
wettelijke eisen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een conformiteittoets uitgevoerd.
De conclusie is dat de GBKV al voor een belangrijk deel aansluit op deze eisen.
Regionale samenwerking
Door de ondertekening van dienstverleningsovereenkomst met Uitgeest zal Velsen gefaseerd de gehele
informatievoorziening van Uitgeest overnemen. In de tweede helft van 2011 zijn voorbereidingen getroffen
om het gehele BAG-proces en de bijhouding van de Grootschalige Topografie van Uitgeest door de Velsen
te laten uitvoeren.
Automatisering
Voor de kritische applicaties (voor o.a. Burgerzaken, rampenbestrijding en de website) is ook ondersteuning
gerealiseerd buiten kantoortijden.
In 2011 hebben zich landelijk twee verstoringen voorgedaan die een bedreiging voor overheidswebsites
vormden. Dit waren:
De Diginotar-certificaten die niet meer veilig bleken.
Het “Lektober” offensief, waarmee een journalist probeerde aan te tonen dat vele gemeentelijke
websites niet veilig waren.
Beide bedreigingen hebben geen grote verstoring van de bedrijfsvoering in het stadhuis tot gevolg gehad.
De implementatie van Ketentesten heeft met name door het vervangen van de Diginotar-certificaten in 2011
vertraging opgelopen. De blauwdruk van deze testplannen is gereed. De nadere uitwerking per proces zal
2012 afgerond worden.
Rechtmatigheid
Rechtmatigheidcontroles worden steeds meer als regulier proces gezien in de ambtelijke organisatie. Dit is
een direct gevolg van het verleggen van het accent naar preventieve controles en controles tijdens het
proces - in plaats van controles achteraf - en het versterken van de centrale coördinatie op de uitkomsten
van de audits, zodat tijdig een “overall beeld” beschikbaar komt. Dat laatste wordt in sterke mate mogelijk
gemaakt door het tweejaarlijks verschijnen van de monitor rechtmatigheid. Het doel van deze monitor is
tweeledig - enerzijds het presenteren van een overallbeeld - en anderzijds het (inhoudelijk) inzichtelijk
maken van de voortgang per directie.
Vanaf 2010 is ook een roulatieschema in werking getreden. Door de invoering van het roulatieschema
toetst de gemeente Velsen ook de kleinere en minder risicovolle (deel) processen op rechtmatigheid. In
2010 zijn het proces leerlingenvervoer en het proces doorverstrekking onderwijs vervallen. Hiervoor zijn in
de plaats gekomen de regelingen omtrent verhuur van binnen- en buitensportaccommodaties. In 2011 zijn
geen nieuwe processen toegevoegd.
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M&O-beleid
Een van de criteria van rechtmatigheid betreft het ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’-criterium.
De gemeente Velsen heeft geen expliciet M&O-beleid, maar heeft dit aspect verweven in de
werkprocessen. De waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan uit:
* onderzoek naar de achtergronden van nieuwe medewerkers;
* een klokkenluiderregeling;
* een regeling inzake nevenfuncties;
* het verplicht afleggen van een ambtseed.
Om het belang van integriteit te onderstrepen worden nieuwe personeelsleden verplicht tot het afleggen
van een ambtseed. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan het protocol integriteitonderzoeken
gemeente Velsen waarin de regels ten aanzien van dit soort onderzoeken worden vastgelegd.
Doelmatigheid en doeltreffendheid
Het college heeft via het ‘plan van aanpak 213a onderzoeken’ bepaald dat er in 2011 twee onderzoeken
uitgevoerd dienden te worden. In de eerste plaats een onderzoek naar de beheerplannen van de gemeente
Velsen en in de tweede plaats een onderzoek naar het contractmanagement. Deze onderzoeken zijn beide
zo goed als afgerond. De bestuurlijke vaststelling van de uitkomsten voor beide onderzoeken zal
plaatsvinden in het eerste kwartaal 2012.
Ondersteuning bedrijfsvoering op directieniveau
In het directieteam is regelmatig het onderwerp bedrijfsvoering aan de orde. Het management ontving in
2011 maandelijks managementinformatie met daarin steeds de actuele stand van zaken rond budgetten,
verzuim, verplichtingen etc. Daarnaast is het DT geïnformeerd over de voortgang van het verbeterplan
bedrijfsvoering via de zogenaamde monitor bedrijfsvoering.
Juridische kwaliteitszorg
In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste wijziging van het mandaatregister en het
organisatiebesluit, waarover begin januari 2012 een besluit wordt genomen door het college.
Tevens is voldaan aan de wettelijke verplichting om verordeningen (algemeen verbindende voorschriften)
van de gemeente Velsen per 1 januari 2011 aan te sluiten op de Centrale Voorziening Decentrale
regelgeving. Alhoewel geen wettelijke verplichting, is in 2011 ook begonnen met het plaatsen van beleid in
de regelingenbank. Een marginale juridische toets vond voorafgaande aan de plaatsing plaats. Voorts is in
2011 de dienstenrichtlijn verder geïmplementeerd, heeft de medewerker juridische kwaliteitszorg in de
wekelijkse “toetsingscommissie” college- en raadsvoorstellen (marginaal) juridisch beoordeeld, heeft een
gemeentebreed juristenoverleg plaatsgevonden, en is gestart met het vormgeven van de nieuwe formats
van raads- en collegevoorstellen.
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Paragraaf F

Verbonden partijen

In de door de raad vastgestelde nota “visie op regionale samenwerking” is het beleidskader opgenomen
voor samenwerkingsverbanden.
De visie bevat richtinggevende uitgangspunten m.b.t.:
- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen en
op welke regio’s richt de gemeente zich primair?);
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke condities werkt
de gemeente samen?);
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking
verankerd in de eigen organisatie?).
De gemeente kent een aantal samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het
begrip “verbonden partijen”. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een
financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter
beschikking heeft gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de verbonden
partij en/ of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de gemeente. Onder
een bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de gemeente een zetel in het bestuur van
de betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel
risico aanwezig is staan in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk
belang gediend is en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken
onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen
verwijzen wij kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.
De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:
1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar
dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed (gemandateerd) aan de verbonden partij. De gemeente blijft
de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de
programma’s. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma’s
houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de
programma’s zijn opgenomen. In deze paragraaf leggen wij de koppeling tussen de verbonden partijen en
deze beleidsdoelstellingen. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doestelling van
de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn “het openbare belang behartigen” ofwel “de
publieke taak uitoefenen”. Wat de publieke taak is, bepaalt de gemeente en daarbij kunnen de volgende
vragen aan de orde komen:
• Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s?
• Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
• Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?
2. Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen t.a.v. de verbonden partijen in
ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
• (Voornemens tot ) het aangaan van relaties met nieuwe partijen
• (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen
• Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij
• Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie
• Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties
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In het vervolg van deze paragraaf geven wij aan welke de verbonden partijen zijn, wat de relatie is met de
diverse programmadoelstellingen, door wie de gemeente vertegenwoordigd wordt in het bestuur van de
verbonden partij en hoe de ambtelijke verantwoordelijkheid is geregeld.

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Kennemerstrand N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling

• Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en
exploiteren van (beperkte) rechten op een door de Staat der
Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-middengebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te
IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten
dat

• Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over
en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen
met een gelijk of soortgelijk doel

• Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Deelnemende partijen

gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V.,
Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.

Doel deelneming gemeente Velsen

Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht
uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het
ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Mw. H.M. Edzes-Altena en dhr. A. Verkaik. Eind oktober 2011 is vanuit
het college een bindende voordracht gedaan om de heer R. Vennik als
opvolger van mw. H.M. Edzes te benoemen. De algemene vergadering
van aandeelhouders dient nog tot de benoeming te besluiten.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

102 aandelen A (€ 31.797)

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

285.562

345.771

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

128.109

123.507

85.115

60.209

Resultaat
Toelichting

Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer
B.V.

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

162

1

Economische Zaken

Programma 1
Naam

Centraal Nautisch Beheer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling

Vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het
scheepvaartverkeer

Deelnemende partijen

Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de
private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden

Doel deelneming gemeente Velsen

Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling
van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De gemeente benoemt een bestuurder in het DB en drie in het AB.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

Geen financieel belang

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009*

2010*

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

*

*

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

*

*

Resultaat

*

*

Toelichting

*

Welke financiële bijdrage levert de

geen

gemeente (peiljaar 2011)
Is er sprake van een verplichte of

De gemeente heeft 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het

vrijwillige deelname?

oog op het gezamenlijke doel deel te nemen in de GR.

Wat is de sturingsruimte voor de

Het AB stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaande daaraan

Raad?

krijgt de raad concept begroting en jaarrekening om reactie voorgelegd.

Kan de Raad/bestuur haar

Op de kerntaak van het CNB heeft de gemeente vooral een

sturingsruimte i.c. haar invloed

signalerende invloed. Noot: het CNB voert geen gemeentelijke taken uit.

uitbreiden en zo ja op welke wijze?
Welke frictiekosten/frictieproblemen

Eventuele uitbreiding is uit bestuurlijk kwestieus, omdat CNB een

zijn voorzienbaar bij een eventuele

gemeenschappelijk regionaal doel dient.

uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?
Hoe kan de informatievoorziening

Dat kan evt. door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan

richting raad/college worden

belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te

verbeterd?

organiseren.

*) Gezien de opzet van de gemeenschappelijke regeling, waarbij het exploitatiesaldo gedragen wordt door Haven Amsterdam, zijn er
per balansdatum geen activa en passiva op grond waarvan er geen balans is opgenomen in deze verantwoording.

Programma 1
Naam

Economische Zaken
Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel binnen het binnen een vastgesteld
gebied:
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Programma 1

Economische Zaken
- Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatie en
(toeristisch)recreatieve voorzieningen
- Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk
milieu
- Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is
afgestemd op het onder a en b geformuleerde

Deelnemende partijen

provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem,
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente
Haarlemmermeer en gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Meewerken aan de.bovengenoemde doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

College (portefeuillehouder Recreatie)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

7,6%

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

Eigen vermogen

16.826.470

15.898.702

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

425.359

595.888

Resultaat

-1.743.306

-927.768

Toelichting

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Zeehaven IJmuiden N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de
havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde
ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/
aanvoerders en de groothandelaren.

Deelnemende partijen

Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie
Noord-Holland, gemeente Katwijk.

Doel deelneming gemeente Velsen

Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische
ontwikkeling tot stand te brengen en daartoe in het regionale en
nationale zeehavennetwerk medewerking en steun verwerven en
afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuiderstrand. De
directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische
zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen.
De heer H. Romeijn is benoemd.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

Eigen vermogen

14.352.000

14.856.000

Vreemd vermogen

43.333.000

46.194.000
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Programma 1

Economische Zaken

Resultaat

147.000

Toelichting

586.000

Borg € 15 mln

Programma 2

Werkgelegenheid en inkomen

Naam

De Meergroep

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het bevorderen van arbeidsdeelname onder zo normaal mogelijke
omstandigheden van mensen met lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperkingen met een Wsw-indicatie

Deelnemende partijen

gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en
gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Optimale participatie van Wsw-geïndiceerde inwoners

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De portefeuillehouder sociale zaken is lid van het bestuur.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Sociale Zaken

Belang

€ 5.200.000

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

Eigen vermogen

9.988.440

10.188.549

Vreemd vermogen

3.400.999

3.425.224

-161.595

-430.000

Resultaat
Toelichting

Programma 4

Educatie

Naam

CAReL (Centrale Administratie RMC en Leerplicht)

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Uitvoeringsorganisatie voor wettelijk verplichte leerplicht en RMC
registratie

Deelnemende partijen

Gemeenten in Midden- en Zuid Kennemerland

Doel deelneming gemeente Velsen

Verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale
verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder onderwijs via het regionale bestuurlijk overleg onderwijs

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

Ondersteuning van het primaire proces van de leerplicht, de
kwalificatieplicht en de RMC-functie

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen

31-12-2009

31-12-2010

n.v.t.

n.v.t.

(geconsolideerd)
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Programma 4

Educatie

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

0

0

(geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting
Rekening 2010

€ 42.108,39

Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Naam

Noord-Hollands Archief (Regionaal Historisch Centrum)

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden
betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de
archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te
behartigen. Het regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is
ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in NoordHolland en de gemeenten in de regio Kennemerland, en met het doel
diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van
archiefbescheiden en collecties.

Deelnemende partijen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente
Haarlem en gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Het Noord-Hollands archief voert de wettelijke taak van beheer van
archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat
zoveel mogelijk mensen kunnen en willen kennismaken met de collectie
en archieven.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder welzijn en kunst en cultuur zit in het bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Belang

Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

2009

2010

138.402

138.929

1.886.781

1.526.229

21.685

6.526

Met ingang van 1 januari 2005 is de regionale Archiefdienst voor
Kennemerland gefuseerd met het Rijksarchief Noord-Holland in een
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland waar verschillende
archieven beheerd worden en toegankelijk zijn, zowel in
bezoekersruimten als via een website.

Rekening 2010

€ 267.492
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Milieudienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het laten)
uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij
maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang
en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij
behorende kosten.

Deelnemende partijen

Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en
gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het initiëren en
stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de
huidige generatie zonder daarmee toekomstige generaties te beperken
in hun behoeftevoorziening.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder milieu in dagelijks bestuur, portefeuillehouder en
raadsleden in algemeen bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Gebiedsontwikkeling

Belang

46,5%

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Rekening 2010

2009

2010

922.750

780.690

5.113.547

5.642.969

251.853

-142.060

€ 1.498.517

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

ReinUnie

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De gemeenschappelijke regeling heeft als doelstelling het financieel
beheer van het onroerend goed van de GR en het toezicht houden op de
uitvoering en naleving van de koopovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst met de NV ReinUnie en is in dat kader gesprekspartner
van de NV ReinUnie en de NV Huisvuilcentrale N-H

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Doel deelneming gemeente Velsen

Belang van Velsen borgen t.a.v. het verwijderen van huishoudelijk afval
en schoonhouden openbare ruimte.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Beleid en Voorbereiding

Belang
Financiële gegevens (x € 1,--)

2009
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

219.277

201.458

9.512.947

8.943.828

-498.868

-17.819

De portefeuillehouder overlegt met de gemeenteraad voorafgaand aan
het aangaan van een financiële verplichting die niet in de begroting van
de ReinUnie is opgenomen. Dit geldt in ieder geval voor aankopen/
verkopen van onroerend goed, aangaan van leningen en alle zaken
waarvoor de garantstelling van artikel 22 van de GR geldt boven de
€ 50.000

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking
tot het beheer van de aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale NoordHolland en alles wat daartoe dienstbaar is en een doelmatig en
milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het
ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en
hergebruik.

Deelnemende partijen

Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Velsen en
gemeente Zaanstad

Doel deelneming gemeente Velsen

Voldoen aan de wettelijke taak van de gemeente door een doelmatige
en publieksvriendelijke verwijdering van de huishoudelijke afvalstoffen,
een uit milieuoogpunt gewenste gescheiden inzameling van afvalstoffen
tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, een vermindering van het
afvalaanbod door preventie en het bevorderen van hergebruik van
afvalstoffen. Marktconforme aanpak van de taakuitvoering.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Beleid en Voorbereiding

Belang

Belang in AYZ

25% van de kosten (€ 2.625 in 2008).

Belang in HVC

132,25 aandelen (€ 6.010,77)

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting op borgstelling

2009

2010

42.325

42.325

350

350

2.336

2.069

De in de paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen borgstelling HVC
betreft een borgstelling via deze gemeenschappelijke regeling. De
deelnemende gemeenten staan garant voor de verplichtingen die uit het
aandeelhouderschap in de HVC voortvloeien in de verhouding Zaanstad:
50%, Velsen: 25%, Beverwijk: 12,5%, Heemskerk: 12,5%
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen
Iedere aandeelhouder is hoofdelijk aansprakelijk voor een deel van de
leningen van de HVC, met de nuancering dat daarnaast geldt dat primair
de aandeelhouders op hun verplichting worden aangesproken naar rato
van het aandelenbezit.

Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

Naam

Winkelstichting Plein ’45

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de
bevolking van de gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar
stellen van bedrijfsruimten aan de handelsdrijvende of neringdoenden in
de gemeente Velsen.

Deelnemende partijen

Gemeente Velsen

Doel deelneming gemeente Velsen

Zie de doelstelling van de stichting

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste
zeven bestuurders, waarvan er één wordt voorgedragen door het college
van B&W, te weten mw. A. Korf.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Geen

Belang

Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de
stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en
lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

Eigen vermogen

2.570.799

2.606.839

Vreemd vermogen

3.781.538

4.307.424

4.285

36.040

Resultaat
Toelichting

Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Veiligheidsregio Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de
gemeentelijke belangen:
a.

uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio’s;

b.

uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;

c.

te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het

gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg
en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid
gemeenten gezamenlijk betreffen;
d.

uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het

terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg
en jeugd.
Deelnemende partijen

Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest,
Velsen en Zandvoort.

Doel deelneming gemeente Velsen

Door een goede afstemming tussen de verschillende hulpverleningsdiensten een bijdrage leveren aan de openbare orde en veiligheid
binnen de gemeente en de veiligheidsregio. Uitvoeren wettelijke taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Burgemeester en college (portefeuillehouder openbare orde en
veiligheid en portefeuillehouder volksgezondheid)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene Zaken en
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage

2010 € 5.356.678 + € 930.306 (GGD)

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

-408.000

1.203.000

Vreemd vermogen

45.577.000

39.439.000

Resultaat

-5.482.000

1.203.000

Eigen vermogen

Toelichting

De bijdrage aan de VRK is opgebouwd uit de componenten Regionale
Brandweer, MICK, Lokale Brandweer en de GGD. De ramingen zijn
gebaseerd op de laatst bekende gegevens, waarbij rekening is
gehouden met de overdracht aan de VRK van het brandweermaterieel.

Rekening 2010

€ 5.356.678 + € 930.306 (GGD)

Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Stichting Halt Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende jeugdcriminaliteit en het wegnemen van oorzaken die
tot dit gedrag onder jongeren leiden.
Het verrichten van alle verdere handelingen en werkzaamheden, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn

Deelnemende partijen

Gemeente Bloemendaal, gemeente Beverwijk gemeente Haarlem,
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente
Haarlemmermeer, gemeente Heemskerk, gemeente Heemstede,
gemeente Uitgeest, gemeente Velsen en gemeente Zandvoort.

Doel deelneming gemeente Velsen

Zie doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

n.v.t.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene Zaken

Belang

Afname van 400 uren preventieve activiteiten
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Financiële gegevens (x € 1,--)

2009

2010

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting
Rekening 2010

€ 31.800

Programma 15

Algemene Dekkingsmiddelen

Naam

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Doelstelling

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de
bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het
Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een
excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een
redelijk rendement voor haar aandeelhouders.
De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening,
betalingsverkeer, advisering enz. Daarnaast neemt zij deel aan
projecten in de vorm van publiekprivate samenwerking.

Deelnemende partijen

Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van het
maatschappelijke belang. Aandelenpakket totaal 55.690.720.

Doel deelneming gemeente Velsen

Verplichting, omdat de Algemene uitkering op deze bank wordt
overgemaakt. Daarnaast het gebruikmaken van het financiële netwerk.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

College (portefeuillehouder Financiën). De gemeente heeft als
aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Financiën

Belang

De gemeente Velsen heeft 280.410 aandelen op de balans staan met
een waarde van € 636.222,55.

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2009

2010

2.253.000

2.259.000

102.243.000

116.274.000

278.000

257.000

Toelichting

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

171

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

172

Paragraaf G Grondbeleid

Inleiding
In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:
a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s
die zijn opgenomen in de begroting;
b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van
grondzaken.

Gemeentelijk grondbeleid (a, b)
Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond is
bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle maatschappelijke
sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen gerealiseerd kunnen worden
die niet door de markt worden opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke maar onrendabele
onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) gerealiseerd kunnen worden.
Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities – waaronder die met betrekking tot
kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies – uit ruimtelijke plannen te
vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te verwezenlijken.
Nota Grondbeleid
De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota’s namelijk de nota Ontwikkeling vastgesteld op
5 april 2007 en de nota Grondprijzen vastgesteld op 17 december 2009. De nota Ontwikkeling en de nota
Grondprijzen worden geactualiseerd in 2012. De belangrijkste wijzingen in de nota Ontwikkeling (hierna te
noemen nota Grondbeleid) zijn de verbetering van risicomanagement in relatie tot de reserve en een
uniforme werkwijze voor dekking en rapportage van plankosten en voorbereidingskredieten. Tevens zullen
de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Kwaliteit grondbeleid in de nota worden verwerkt.
In deze paragraaf wordt alleen gerapporteerd over het actief grondbeleid. Actief grondbeleid is
risicodragend verwerven en ontwikkelen waarbij de gemeente vaak een grondexploitatie opent. Tevens
wordt gerapporteerd over de strategische aankopen ten laste van het “revolving fund”.
Wetgeving
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om
projecten op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw sneller uit te voeren en zorgt
ervoor dat geplande bouwprojecten naar voren worden gehaald. Door het naar voren halen van
verschillende civieltechnische projecten, is er een toename van het aantal bouwactiviteiten in 2011
zichtbaar. De toename van de werkzaamheden heeft in 2011 invloed op de hoogte van de indexering van
de civieltechnische kosten. De wet is van tijdelijke aard en loopt tot 1 januari 2014.
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Actuele prognose grondexploitatie en winstneming (c, d)
De grondcomplexen/projecten zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
1. “Niet in exploitatie genomen bouwgronden” Dit zijn projecten in de initiatief-/planvorming- fase. De
gronden zijn verworven of in bezit, maar de ontwikkeling is nog niet begonnen. Het
geprognosticeerde resultaat is indicatief en kan nog sterk afwijken wanneer de ontwikkeling verder
uitgewerkt is.
2. “Grond- en hulpstoffen” Dit is in principe hetzelfde als de “niet in exploitatie genomen
bouwgronden” alleen zijn de gronden bouwrijp gemaakt (opstallen gesloopt). Het
geprognosticeerde resultaat is indicatief en kan nog sterk afwijken wanneer de ontwikkeling verder
uitgewerkt is.
3. “Onderhanden werk” Dit zijn projecten in de uitvoeringsfase. De gronden worden bouw rijp
gemaakt, de openbare inrichting wordt aangelegd en de gronden worden uitgegeven. Het
geprognosticeerde resultaat is realistisch.
Hieronder zijn een aantal overzichten toegevoegd waarin de resultaten van de grondexploitaties worden
weergeven. Het eerste overzicht beschrijft de mutaties in de boekwaarden, het tweede overzicht geeft de
verwachte eindresultaten per 1-1-2011 en 1-1-2012 weer en het derde overzicht geeft een gedetailleerde
beschrijving per onderdeel van de grondexploitaties per 1-1-2012.
Mutaties en boekwaarden grondcomplexen 2011 (bedragen x € 1.000)
NR

COMPLEX

BOEK-

WINST-

WAARDE

UIT-

INKOM-

1 JAN

GAVEN

STEN

RENTE

2011

GROTE HOUT OF KONINGSWEG 178

9020100
9020101
9020103

VELSERDUINPLEIN

1.519

5

9020104

WINKELS LANGE NIEUWSTRAAT 733-753

8.042

1.714

9020200

0

726

9050400

WINKELCENTRUM IJMUIDEN
UITVOERING MODELONTWIKKELING GROTE
BUITENDIJK

92

9050401

OPSTELLEN ONTWIKKELINGSPLAN GROTE BUITENDIJK

9050402

AANV. VOORBER. ONTWIKKELING GROTE BUITENDIJK

9900400

SEINPOSTWEG

322650

322652

NEMING/

VOOR-

WAARDE

AFSLUI-

ZIENING

31 DEC
2011

407

9

0

18

0

0

VOORBEREIDINGSKREDIET STADSHART

480

-453

0

-27

0

0

0

LANGE NIEUWSTRAAT/HOEK ZEEWEG

779

4

0

35

0

0

818

-4

68

0

0

1.588

-729

362

0

0

9.389

0

49

-775

0

0

0

0

0

0

0

92

310

58

0

0

0

0

368

0

6

0

0

0

0

6

284

1

0

13

0

0

298

11.913

2.070

-733

518

-775

0

12.993

1.376

9

0

0

62

0

1.446

TOTAAL NIET IN EXPL GENOMEN BOUWGRONDEN
KALVERSTRAAT
TOTAAL GROND- EN HULPSTOFFEN

434

1.376

9

0

0

62

0

1.446

30.037

508

-2.868

1.137

0

0

28.814

-215

44

-35

-10

0

0

-217

408

83

0

6

0

0

497

-1.024

449

0

-46

0

0

-621

-197

5

-1.913

-9

2.085

30

0

-314

118

0

-14

211

0

0

TOTAAL ONDERHANDEN WERK

28.695

1.206

-4.817

1.064

2.295

30

28.473

TOTAAL

41.984

3.284

-5.550

1.582

1.582

30

42.912

9010100

GROTE HOUT

9010300

ONTWIKKELING WIJKERMEERWEG

9030100

OUD IJMUIDEN ALGEMEEN

9900100

STADSPARK MOERBERG-/GIJZENVELTPLANTSOEN

9900500

ZWEMBAD DE HOOGEBERG

9901000

VML. BLOKKENTERRREIN

322651

BOEK-

TEN

9010400

9020102

STORTING

VERLIESVOORZIENING GRONDCOMPLEXEN
BOEKWAARDE GRONDCOMPLEXEN

4.369

8.524

37.615

34.387
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1)

Per 1-1-2011 toegevoegd aan grondcomplex Winkelcentrum IJmuiden

2)

Afgesloten per 31-12-2011

3)

Afgesloten per 31-12-2011

Verschil eindresultaat grondcomplexen 2010 en 2011 (bedragen x € 1.000)
Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomstvoorspellingen” zijn. Hierbij wordt op basis van alle
beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld. De verschillen worden toegelicht
onder het kopje “Toelichting op de grondcomplexen” verderop in deze paragraaf.
NR

COMPLEX

VERWACHT

VERWACHT

RESULTAAT

RESULTAAT

JAARREK

JAARREK

2011

2010

CONTANTE

CONTANTE

WAARDE

WAARDE

VERSCHIL

9010400

GROTE HOUT OF KONINGSWEG 178 / DE SCHOUW

0

0

0

9020100

VOORBEREIDINGSKREDIET STADSHART

0

13

-13

9020101

HOEK ZEEWEG/ LN

9

409

-400

9020103

VELSERDUINPLEIN

3

6

-3

9020104

WINKEL- EN WONINGBLOK LANGE NIEUWSTRAAT

5

88

-83

9020200

WINKELCENTRUM IJMUIDEN

-90

0

-90

9050400

UITVOERING MODELONTWIKKELING GROTE BUITENDIJK

0

0

0

9050401

OPSTELLEN ONTWIKKELINGSPLAN GROTE BUITENDIJK

0

0

0

9050402

AANV. VOORBER. ONTWIKKELING GROTE BUITENDIJK

0

0

0

9900400

SEINPOSTWEG

322650
9020102
322652

7

0

7

TOTAAL NIET IN EXPL GENOMEN BOUWGRONDEN

-66

516

-582

KALVERSTRAAT

111

202

-91

TOTAAL GROND- EN HULPSTOFFEN

111

202

-91

-8.169

-4.093

-4.076

11

243

-232

-325

-269

-56

9010100

DE GROTE HOUT

9010300

WIJKERMEERWEG

9030100

OUD IJMUIDEN

9900100

STADSPARK IJMUIDEN

9900500

ZWEMBAD DE HOOGEBERG / TROMPSTRAAT

9901000

VOORMALIG BLOKKENTERRREIN

0

232

-232

322651

TOTAAL ONDERHANDEN WERK

-7.749

-1.515

-6.234

TOTAAL

-7.704

-797

-6.907

734

452

282

0

1.920

-1.920

Tabel met stand van zaken grondexploitaties in euro’s per 1-1-2012
In de onderstaande tabel worden per grondcomplex/project de kosten en opbrengsten alsmede het
verwachte resultaat gepresenteerd per 1-1-2012. De kosten en opbrengsten zijn verdeeld in boekwaarde
en te realiseren bedragen. De boekwaarden zijn gerealiseerde bedragen en de ‘te realiseren bedragen’
moeten nog besteed/ontvangen worden. Deze te realiseren bedragen zijn geraamde bedragen en kunnen
in werkelijkheid afwijken, door bijvoorbeeld marktinvloeden en onderhandelingen. De geraamde kosten en
opbrengsten zijn nominaal, dat betekent dat ze de waarde weergeven per 1-1-2012. Deze geraamde
kosten en opbrengsten zijn gefaseerd (=in de tijd gezet) in het grondexploitatieprogramma. Dit programma
berekent de prijsstijging met behulp van de ingegeven parameters voor prijsstijging. Daarnaast wordt de
rente berekend. Het totaal van de kosten, opbrengsten, prijsstijging en rente geeft de eindwaarde op de
einddatum van de ontwikkeling.
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PROJECT

OMSCHRIJVING

KOSTEN

NUMMER

Boekwaarde

OPBRENGSTEN

Te realiseren

Per 1-1-2012

9010400
9020101
9020102
9020103
9020104
9020200
9900400

9010100
9010300
9030100
9900100

PROJECT

Boekwaarde

Te realiseren

Per 1-1-2012

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN
EN GROND- EN HULPSTOFFEN
Grote Hout of Koningsweg 178 / De Schouw
Hoek Zeeweg / LN
Kalverstraat
Velserduinplein
Winkel- en woningblok Lange Nieuwstraat
Winkelcentrum IJmuiden
Seinpostweg

-434.387
-817.779
-1.758.630
-3.363.783
-14.002.635
0
-298.071

-104.598
-1.054.664
-79.876
-67.166
-2.914.481
-90.000
-2.200

0
0
312.655
1.775.474
4.613.946
0
0

538.985
1.840.000
1.700.000
1.820.000
16.427.630
0
333.600

SUBTOTAAL

-20.675.285

-4.312.985

6.702.075

22.660.215

ONDERHANDEN WERK
De Grote Hout
Wijkermeerweg
Oud IJmuiden
Stadspark IJmuiden

-46.515.233
-1.220.316
-5.735.872
-5.070.531

-14.861.642
-2.719.918
-1.406.009
-4.197.581

17.701.582
1.436.894
5.238.670
5.691.598

38.872.552
2.675.140
1.574.994
4.206.700

SUBTOTAAL

-58.541.952

-23.185.150

30.068.744

47.329.386

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

-79.217.237

-27.498.135

36.770.819

69.989.601

RENTE

EINDWAARDE

OMSCHRIJVING

NUMMER

PRIJS
STIJGING

EINDWAARDE

CONTANTE

DATUM

WAARDE
Per 1-1-2012

9010400
9020101
9020102
9020103
9020104
9020200
9900400

9010100
9010300
9030100
9900100

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN
BOUWGRONDEN EN GROND- EN
HULPSTOFFEN
Grote Hout of Koningsweg 178 / De Schouw
Hoek Zeeweg / LN
Kalverstraat
Velserduinplein
Winkel- en woningblok Lange Nieuwstraat
Winkelcentrum IJmuiden
Seinpostweg

0
-14.430
-1.403
-643
-291.960
0
-74

0
56.422
-51.453
-160.877
-3.824.779
0
-25.642

0
9.548
121.293
3.004
7.721
-90.000
7.613

SUBTOTAAL

-308.510

-4.006.329

59.179

ONDERHANDEN WERK
De Grote Hout
Wijkermeerweg
Oud IJmuiden
Stadspark IJmuiden

-699.850
-54.987
-11.694
0

-5.173.383
-103.963
-47.644
245.679

-10.675.973
12.849
-387.555
875.865

SUBTOTAAL

-766.531

-5.079.311

-10.174.814

-7.748.114

-1.075.041

-9.085.640

-10.115.635

-7.703.501

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

31-12-2012
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2020
31-12-2012
31-12-2013

0
8.744
111.071
2.633
5.194
-90.000
6.971
44.613

31-12-2017
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2015

-8.168.851
11.260
-324.989
734.466

De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2011 € 41.984.000 en is op 31-12-2011 gestegen naar
€ 42.912.000 exclusief de getroffen voorziening voor de Grote Hout, Oud IJmuiden.
In 2011 zijn 2 grondcomplexen afgesloten met een totaal positief resultaat van € 2.295.201. Voor nog te
maken kosten voor afrondende werkzaamheden betreffende één van deze grondcomplexen is een
voorziening gevormd tot een bedrag van € 30.000.
Het totaal geraamde eindresultaat (exclusief getroffen voorzieningen) van alle grondcomplexen bedraagt
€ 7.703.501 negatief (netto contante waarde per 1-1-2012) en € 10.115.635 negatief op eindwaarde.
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De gemiddelde boekwaarde per 31 december 2011 van de nog niet in exploitatie genomen gronden is
€ 716,29 m². Deze hoge waarde komt vooral door de boekwaarde van de aanschaf van het winkelblok aan
de Lange Nieuwstraat en de geringe oppervlakte van de plangebieden. De boekwaarden zijn realistische
marktwaarden en hoeven niet afgewaardeerd te worden. De boekwaarden dienen terugverdiend te worden
door de toekomstige ontwikkelingen. Zie ook de toelichtingen per project verderop in deze paragraaf.
Tabel met stand van zaken van de voorbereidingskredieten in euro’s
Naast de grondexploitaties is er nog een viertal voorbereidingskredieten opgenomen.
Deze zijn beschikbaar gesteld door de Raad. Als er daadwerkelijk overgegaan wordt tot ontwikkeling,
worden deze kredieten meegenomen in het te openen grondcomplex.
Project

Omschrijving

Budget

Boekwaarde

Te realiseren

kosten
nummer

per 1-1-2012

Kosten
40.000

9040103

Voorbereidingskrediet Groot(/Nieuw) Helmduin R09.0083

40.000

0

9050402

Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk R11.039

50.000

5.635

44.365

9050401

Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk (afgesloten)

370.000

367.911

0

9050400

Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk (afgesloten)

100.000

92.478

0

466.024

84.365

SUBTOTAAL

Er worden geen winstnemingen verwacht in 2012.

Toelichting op de grondcomplexen
Hieronder wordt de stand van zaken weergegeven van de grondcomplexen.
Algemeen
Op grond van gegevens van het CBS, het Kadaster en de Stichting ROZ-vastgoedindex over kostenontwikkelingen en ontwikkelingen in de opbrengsten zijn de kostenramingen voor het bouw- en woonrijp
maken geïndexeerd met 4,0% (grond-, weg- en waterbouw index), voor de verwervingen 0% en de
plankosten met 2,4% (CPI). De opbrengstenramingen zijn niet geïndexeerd, aangezien er voor de
grondexploitaties vaak contractafspraken zijn gemaakt over grondopbrengsten en de daarbij behorende
indexeringen. Daarnaast zijn er voor de grondexploitaties waar geen contractafspraken zijn, haalbaarheidsanalyses opgesteld waarbij de grondopbrengsten zijn getoetst op basis van de huidige markt. De
indexatie van 4% voor civiele werken, is een onverwacht hoog percentage. Het indexpercentage is hoog
mede door de crisis en herstelwet, waardoor projecten in 2011 versneld gerealiseerd zijn. Daarnaast heeft
de stijgende olieprijs ook een aandeel in het hoge indexpercentage.
De faseringsparameter voor de toekomstige kosten is verhoogd van 1,5% naar 2,5% en de
faseringsparameter voor de toekomstige opbrengsten zijn verlaagd van 1% naar 0%. Voor enkele projecten
zijn afspraken vastgelegd over faseringsparameters, waardoor deze kunnen afwijken van bovengenoemde
parameters. Wanneer er sprake is van vastgelegde afspraken, wordt dit toegelicht bij het betreffende
project. De parameter voor de rentekosten en renteopbrengsten staat op 4,5%.
De Grote Hout
Het project De Grote Hout is gesitueerd in Velsen-Noord. Het terrein wordt omsloten door het
Noordzeekanaal, Wijkeroogpark, bedrijventerrein Wijkermeerweg, Grote Hout- of Koningsweg, Pontweg en
de Eendrachtsstraat. Het plangebied is circa 30 hectare groot.

Jaarverslag 2011 d.d. 27 maart 2012 vastgesteld door B&W

177

Programma
Verkoop circa 121.000 m² nat bedrijventerrein (inclusief kade strook) gefaseerd tussen 2013 en 2015.
Verkoop droog bedrijventerrein circa 75.000 m² droog bedrijventerrein gefaseerd tussen 2012 en 2016.
Projecthistorie
Het terrein Grote Hout is in 2003 aangekocht door de gemeente. Het was toen de bedoeling om het
oostelijke deel van het terrein te gebruiken om het woongebied van Velsen-Noord uit te breiden tot aan het
kanaal. Het westelijke deel van het terrein zou bedrijventerrein blijven. In 2005 bleek dat woningbouw op
deze locatie niet mogelijk was in verband met de nabijheid van bedrijven en dat de provincie het niet
wenselijk vond om nat bedrijventerrein te vervangen door woningbouw. In 2006 heeft de raad besloten het
gebied verder als bedrijventerrein te ontwikkelen. Er is in 2008 een nieuw bestemmingsplan en een
beeldkwaliteitplan vastgesteld en een grondexploitatie geopend. Ook zijn subsidies aangevraagd en
beschikt. In 2009 is een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd zodat het gebied buiten de woongebieden om
bereikt kan worden.
De ontwikkeling van het kadeterrein van Grote Hout stagneerde vanaf 2009 toen bleek dat de hele kade in
slechte staat is en vernieuwd moet worden.
Stand van zaken
Eind 2010 is in B&W besloten om het droge deel van het terrein Grote Hout (= het carré en omliggende
terreinen en kantoren) te gaan verkopen. Geraamd was dat de verkoop van dit gehele terrein 4 jaar in
beslag zou nemen. Op dit moment zijn de beide kantoren verkocht en zijn enkele terreinen aan de oostkant
van het Carré verkocht. In de tweede helft van 2011 verslechterde de economische situatie en vertraagde
de verkoop van terreinen. Naar verwachting kost het meer tijd om alle droge terreinen te verkopen. In 2011
is voor ruim € 2 mln verkocht.
Voor de verdere ontwikkeling van het kadeterrein Grote Hout zijn in 2011 vier verschillende modellen
uitgewerkt. In deze modellen zijn verschillende oplossingen meegenomen om te komen tot het vernieuwen
van de kade en de gronduitgifte van het kadeterrein. De conclusie van B&W om te kiezen voor het scenario
waarbij alleen de zeekade vernieuwd wordt en waarbij deze kade als openbare kade geëxploiteerd gaat
worden door één van de publieke havenbedrijven in het Noordzeekanaalgebied werd bij deze sessie
raadsbreed onderschreven. Het komende jaar wordt overlegd en onderhandeld met havenbedrijven om
afspraken te maken over de uitgifte van de kade en het achterliggende terrein en over het vernieuwen van
de kade. Mocht het gekozen model voor eind 2012 niet tot overeenstemming leiden, dan zal het college
haar besluit op dat moment heroverwegen.
Financiële situatie
Aangegeven is dat de financiële consequenties van dit ontwikkelmodel bij de jaarrekening worden
meegenomen. Door de keuze van het ontwikkelmodel kan een goed actueel beeld worden gegeven over de
financiële situatie van het project.
Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is het geprognosticeerde resultaat verslechterd van € 4,1 mln
negatief naar € 8,2 mln negatief. De getroffen voorziening zal hierop worden aangepast. De verslechtering
van het resultaat heeft meerdere oorzaken en deze worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht.
De grondexploitatie De Grote Hout bestaat uit vele posten van verwachte kosten en opbrengsten met
bijbehorende faseringen in de tijd. Al deze posten zijn opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.
Hieronder worden alleen de grootste mutaties toegelicht. De ramingen in de grondexploitatie bevatten
marktgevoelige en vertrouwelijke informatie en daarom wordt er niet gedetailleerd op bedragen
gerapporteerd.
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De grootste invloed op de verslechtering van het resultaat is het laten vallen van de onzekere post “bijdrage
derden”. In de berekening bij de jaarrekening 2010 werd er vanuit gegaan dat een derde partij een
aanzienlijk bedrag financieel zou bijdragen ter dekking van de investering in de kade. Door het toepassen
van het door het college gekozen model waarbij alleen de zeekade wordt vernieuwd zijn zowel de kosten
als de opbrengsten volledig opgenomen. De basis is een businessmodel, waarbij de uitgangspunten door
het extern adviesbureau zijn getoetst. Dit model is een optimalisatie van de vorige berekening, waarbij er
nog vanuit gegaan werd dat zowel de zeekade als binnenvaartkade volledig vervangen zouden worden
door een zeekade.
De subsidies zijn aangevraagd voor onderdelen die inmiddels (goedkoper) zijn uitgevoerd of niet meer
worden uitgevoerd. Er is afgelopen jaar intensief overleg geweest met subsidieverstrekkers om de restant
bedragen van de subsidies te mogen inzetten voor het vervangen van de zeekade. Hoewel hierover nog
geen zekerheid bestaat is dit toch als uitgangspunt genomen voor de grondexploitatie. In de toelichting op
de risicotabel wordt hierover e.e.a. toegelicht.
Hieronder volgen de mutaties die afwijken van de modellen berekeningen die in november 2011 zijn
gepresenteerd.
Door de aanhoudende crisis is er minder droog bedrijventerrein verkocht dan begroot. Begin 2011 had de
gemeente nog diverse gronden in optie voor verkoop, maar in de loop van het jaar hebben verschillende
bedrijven afgezien van de daadwerkelijke koop. De begrote fasering van de verkoop van droog
bedrijventerrein in de vorige jaarrekening was 2011 t/m 2014 en nu is deze verschoven naar 2012 t/m 2016.
Het zwaartepunt van de verkoop verschuift hierdoor bijna met 2 jaar. Dit heeft een aanzienlijk effect op de
toekomstige rentekosten, waardoor het totale resultaat is verslechterd.
De begrote percentages voor de toekomstige kosten- en opbrengstenstijging zijn aangepast met negatieve
gevolgen voor het resultaat. (Deze percentages worden gebruikt bij de berekening van het resultaat met
behulp van het grondexploitatierekenpakket en de gehanteerde fasering in de tijd). Daarnaast zijn de civiele
kosten met een hoger percentage geïndexeerd dan begroot en de opbrengsten zijn niet geïndexeerd. De
grondopbrengsten in de grondexploitatie zijn defensief geraamd, vandaar dat er voor gekozen is deze niet
te laten dalen. Deze mutaties hebben negatieve invloed op het resultaat van de grondexploitatie.
In 2011 zijn goede opbrengsten van de tijdelijke exploitatie gerealiseerd. Deze waren hoger dan begroot.
Helaas zijn deze nog wel te kort om de kapitaalslasten te dekken.
De bijgeschreven rentekosten afgelopen jaar waren ruim 1,1 miljoen euro. Het blijft zaak om scherp te
blijven op de factor tijd zover de gemeente daar invloed op heeft. De totale boekwaarde is gedaald wat
vooral komt door de verkoop van het kantoor, percelen droog bedrijventerrein en de opbrengsten uit de
tijdelijke exploitatie.

Wijkermeerweg
Het project de Wijkermeerweg is gesitueerd in Velsen-Noord. Het terrein wordt omsloten door de
Wijkermeerweg (het voormalig buurtcentrum de Mel) en de Concordiastraat (het industrieterrein de Grote
Hout). Het plangebied is circa 3 hectare groot.
Programma
Verkoop van circa 11.000 m² bedrijventerrein gefaseerd in 2013.
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Projecthistorie
In 2003 zou het plangebied geheel worden geamoveerd en deel uitmaken van een grootschalig
woningbouwplan, conform het wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord.
Deze plannen zijn bijgesteld en in 2007 is er door het college van B&W een projectplan vastgesteld. In dit
plan is de herstructurering van de bedrijvenstrook beschreven door ondermeer verplaatsing en veranderen
van de ontsluiting van de bedrijven. Doel is het verbeteren van de leefkwaliteit in de woonkern. Onderdeel
van de grondexploitatie zijn een provinciale HIRB subsidie van € 1.500.000,- en een ISV-1 bijdrage van
€ 840.336.
Stand van zaken
Het door het college van B&W vastgestelde projectplan is inmiddels gedeeltelijk uitgevoerd en voor een
deel nog in uitvoering. Gebleken is dat er, ten opzichte van het plan van 2007, binnen de financiële kaders,
met beperkt risico en maximale benutting van de HIRB-subsidie, een effectiever uitvoeringsstrategie
mogelijk is. Een wijziging van het projectplan is in voorbereiding en wordt begin 2012 aan het college
voorgelegd. Aanvullende onderzoeken naar de grondwaterverontreiniging op een van de bedrijfspercelen
met uitstroom in het NAM terrein zorgde voor vertraging. Dit onderzoek was onder meer noodzakelijk om de
inzicht te krijgen in de financiële consequenties van een mogelijke grondwatersanering. De provincie
Noord-Holland heeft, vanwege dit complexe bodemdossier, de HIRB-subsidietermijn verlengd tot 1 januari
2015.
Financiële situatie
De grondexploitatie is op basis van het plan van 2007 geactualiseerd. Het gewijzigde projectplan wordt in
de jaarrekening van 2012 verwerkt na besluitvorming door het college.
Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is het geprognosticeerde resultaat verslechterd van 243.000 euro
positief naar 11.000 euro positief. De verandering van het resultaat heeft meerdere oorzaken en deze
worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht.
Er heeft een optimalisatie plaatsgevonden voor de kostenraming van de inrichting van de toekomstige
openbare ruimte. Dit heeft een positief effect op het resultaat.
De verwachte grondopbrengst is naar beneden bijgesteld. Dit heeft een negatief effect op het resultaat.
Bij de aanvraag van de subsidie waren er meer kosten begroot dan nu in de grondexploitatie zijn geraamd.
Er wordt in de grondexploitatie rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet de volledige subsidie benut
kan worden. Dit heeft een negatieve invloed op het resultaat.

Grote Hout of Koningsweg 178/De Schouw
Het project de Grote Hout of Koningsweg 178 / De Schouw is gesitueerd in Velsen-Noord. Het terrein wordt
omsloten door de Grote Hout of Koningsweg, Stratingplantsoen en Dijckmansstraat. Het plangebied is circa
6.000 m² groot.
Programma
In het concept Startdocument van september 2010 is een programma opgenomen met 70% koop en 30%
huurwoningen. De koopwoningen in een duurdere categorie bestaan uit; 2^1 kap, vrijstaand en korte
rijwoningen. Het programma is met name vanuit stedenbouwkundig oogpunt bepaald.
Projecthistorie
In 2004 is het woonhuis aan de Grote Hout of Koningsweg 178 verworven. De woning wordt al enige jaren
antikraak verhuurd. Naast de woning ligt het voormalige conferentiecentrum De Schouw. Dit centrum is
particulier bezit. De openbare ruimte rondom het voormalig conferentieoord is, evenals het woonhuis
gemeentebezit.
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In september 2010 heeft het concept Startdocument ter visie gelegen ten behoeve van de ontwikkeling van
de totale locatie voor woningbouw. Er waren een beperkt aantal reacties op het concept Startdocument.
Een belangrijke reactie was van de corporaties met bezit rondom de locatie. Zij gaven aan dat het
programma niet aansloot bij de behoefte en gaven aan dat zij de locatie graag wilden ontwikkelen ten
behoeve van huurwoningen. Naar aanleiding van de reactie van de corporaties heeft de gemeente opdracht
gegeven voor een onafhankelijk marktonderzoek.
Stand van zaken
In juli 2011 is er een collegebericht opgesteld waarin is aangeven dat het concept Startdocument nog niet is
vastgesteld. De belangrijkste reden voor het niet vaststellen van het Startdocument, is het afwachten van
het marktonderzoek.
Het marktonderzoek is in september 2011 uitgevoerd. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat er
behoefte is aan goedkopere koop en middeldure huurwoningen (net boven huurgrens).
Op basis van deze uitkomst zullen in 2012 gesprekken plaats vinden met corporaties.
Financiële situatie
Het werkelijke ontwikkelresultaat is sterk afhankelijk van het toekomstige bouwprogramma en de
ontwikkelstrategie. Hierbij moet gedacht worden of de gemeente de Schouw zelf verwerft of dat een
ontwikkelaar de gronden van de gemeente en/of de Schouw verwerft. Het toekomstige bouwprogramma
bepaalt de grondwaarde. Zolang het definitieve programma niet bekend is kan de grondwaarde niet
bepaald worden. In het eerste kwartaal van 2012 is het streven om duidelijkheid te hebben over
herontwikkeling van de locaties, wel of niet met de omliggende corporaties.
De gemeente heeft gekozen om het resultaat uit deze ontwikkeling op nul te rapporteren in verband met
bovengenoemde redenen.

Hoek Zeeweg/LN
Het project Hoek Zeeweg/LN is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt omsloten door de Lange
Nieuwstraat, de Zeeweg en de Willemsbeekweg. Het plangebied is circa 1.200 m² groot.
Programma
Bij de verwerving van het perceel is besloten dat er mimimaal 400m² commerciële ruimte op de begane
grond moet komen en daarboven circa 30 woonappartementen. Momenteel wordt er gewerkt aan het
formuleren van ruimtelijke randvoorwaarden.
Projecthistorie
In 2002 is een haalbaarheidsanalyse gemaakt voor het ontwikkelen van Hoek Zeeweg/Plein 45. Daarna is
de haalbaarheidsanalyse omgezet in een grondexploitatie. Er is een afspraak met een ontwikkelaar over
het eerste recht van koop.
Stand van zaken
In 2012 worden de ruimtelijke randvoorwaarden ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Vervolgens is
het aan de koper om binnen de gemeentelijke randvoorwaarden een plan te ontwikkelen, dat ter toetsing
wordt voorgelegd aan de gemeente.
Financiële situatie
Aangezien er voor Hoek Zeeweg/ LN nog geen ruimtelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld, is er voor
gekozen om geen programma op te nemen in de grondexploitatie, maar een grondprijs die de uitgaven
momenteel kan dekken, waardoor de geprognosticeerde grondopbrengsten zijn gedaald. Uitgangspunt voor
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de realisatie van het plan is budgetneutraliteit. De hoogte van de grondopbrengsten, zoals opgenomen in
het grondcomplex, zijn getoetst door middel van een haalbaarheidsstudie.

Kalverstraat
Het project Kalverstraat is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt omsloten door de Kalverstraat en de
Piet Heinstraat. Het plangebied is circa 2.000 m² groot.
Programma
Op 27 maart 2008 is een Ruimtelijk functioneel kader vastgesteld (RFK) door de Raad waarin de ruimtelijke
randvoorwaarden zijn opgenomen. Op basis van de RFK is er een grondexploitatie opgesteld. Het
programma wordt momenteel uitgewerkt.
Projecthistorie
In 2001 is een haalbaarheidsanalyse gemaakt voor de herontwikkeling van de Kalverstraat, waarna deze is
omgezet in een grondexploitatie. Inmiddels heeft de sloop van het object plaatsgevonden. Er is een
afspraak met een ontwikkelaar over het eerste recht van koop. Deze ontwikkelaar werkt aan de
planontwikkeling.
Stand van zaken
Momenteel vind er een beoordeling en toetsing plaats van het ingediende plan van de ontwikkelaar.
Verwachting is dat hier medio 2012 uitsluitsel over is, waarna, als er ook overeenstemming bereikt kan
worden over de grondprijs, de grond aan de ontwikkelaar verkocht kan worden.
Financiële situatie
Momenteel wordt er, met de ontwikkelaar, onderhandeld over het programma en de grondprijs. De fasering
van de grondoverdracht is 1 jaar opgeschoven. Naar verwachting kan de grond eind 2012 worden
overgedragen. Doordat de grondoverdracht naar verwachting eind 2012 plaats vindt, heeft een ophoging
van de te verwachten plankosten plaats gevonden en is er een jaar rente toegevoegd aan het
grondcomplex.

Velserduinplein
Het project Velserduinplein is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt omsloten door de
Engelmundusstraat, de Velserduinweg en de Zuidergang, achter de Hema. Het plangebied is circa 4.000
m² groot.
Programma
Er is nog geen programma bekend voor het Velserduinplein. Zolang er nog geen zekerheid is hoe de
ontwikkeling van het winkelcentrum er uit komt te zien, valt niet uit te sluiten dat het Velserduinplein hier
een rol in zal spelen.
Projecthistorie
Sinds januari 2003 is de gemeente, in het kader van het Centrumplan, actief bezig geweest met het
verwerven van de panden die zich bevinden op het Velserduinplein. Het betreft hier 8 woonhuizen en 2
loodsen. Inmiddels zijn alle woningen en loodsen verworven en is een gedeelte van de woningbouw reeds
gesloopt.
Stand van zaken
Het (braakliggende) terrein is tijdelijk ingericht als parkeerterrein. Wanneer de laatste woningen gesloopt
zijn, zal ook dit deel worden ingericht als parkeerterrein. De nog te slopen woningen en bergingen zijn
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momenteel in gebruik gegeven, met een opzegtermijn van twee maanden en 1 woning wordt nog bewoond
door de voormalig eigenaar. Naar verwachting zal ook deze woning in 2012 vrij komen en kunnen de nog
bestaande opstallen gesloopt worden.
De ontwikkeling van de locatie hangt samen met de overige ontwikkelingen in het centrum van IJmuiden.
De te realiseren grondopbrengst is getoetst door het uitvoeren van een aantal haalbaarheidsanalyses
waarbij rekening is gehouden met diverse programma’s. Uitgangspunt blijft een budgetneutraal plan.
Vandaar dat het geprognosticeerde resultaat nu op nul staat. Indien er een nieuw plan is wordt de
grondexploitatie aangepast.
Financiële situatie
De sloop van 4 woningen aan het Velserduinplein is afgerond, waardoor het afgegeven budget gesloten
kan worden. De restant raming voor sloop is opgehoogd, aangezien er nog een zelfde aantal woningen
moet worden gesloopt en de restant raming onvoldoende was. De toekomstige grondopbrengsten zijn
verhoogd, zodat het plan budgetneutraal blijft, er zijn nog geen ruimtelijke voorwaarden of programma voor
het plangebied vastgesteld. De hoogte van de grondopbrengsten, zoals opgenomen in het grondcomplex,
zijn getoetst door middel van een haalbaarheidsstudie.

Winkel- en woningblok Lange Nieuwstraat
Het project Winkel- en woningblok Lange Nieuwstraat is gesitueerd in IJmuiden. Het pand ligt aan de Lange
Nieuwstraat naast de Hema en het Velserduinplein.
Projecthistorie
Ten behoeve van de herontwikkeling van het centrum van IJmuiden heeft de gemeente Velsen diverse
strategische aankopen gedaan. Eén van die strategische aankopen betreft het voormalig V&D gebouw, aan
de Lange Nieuwstraat 733-753. De gemeente heeft zowel de winkels als 10 van de 11 bovengelegen
woningen in eigendom.
Stand van zaken
De ontwikkeling van het winkel- en woningblok hangt samen met de overige ontwikkelingen in het centrum
van IJmuiden. Het gebouw zal vooralsnog worden doorgeëxploiteerd. Er is inmiddels een Meerjaren
Onderhoud Planning opgesteld voor de komende 10 jaar om het onderhoud inzichtelijk te maken. De
kosten voor onderhoud worden, rekening houdend met het leegstandsrisico, gedekt door de huurinkomsten
van de winkels en woningen in het complex.
Financiële situatie
Doordat de fasering voor de verkoop/herontwikkelilng van het complex is verschoven naar 2020, zijn de
kosten voor beheer en onderhoud verhoogd. Daarnaast zijn de huurinkomsten meegenomen voor de
komende jaren. Ook is er een inschatting gemaakt van het leegstandsrisico. De aankoop van de laatste
woning in het blok is in de fasering opgeschoven naar 1-1-2013. In de totale verkoopprijs van de woningen
is de waarde van de nog aan te kopen woning opgenomen en is verhoogd, zodat de opbrengsten uit
verkoop gelijk zijn aan de verwervingsprijs van de woningen die al in het bezit zijn van de gemeente.

Winkelcentrum IJmuiden
Het project Winkelcentrum IJmuiden is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt begrensd door het
Marktplein en Plein 1945 en ligt aan de Lange Nieuwstraat. Het plangebied is circa 22.000m² groot.
Programma
Het plan voorziet in de toevoeging van ca 8500 m² bruto vloeroppervlakte aan commerciële voorzieningen
(detailhandel).
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Projecthistorie
Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum van IJmuiden is een bidboek Centrum IJmuiden opgesteld
dat medio 2008 naar marktpartijen is verzonden. In april 2009 is een ontwikkelaar geselecteerd, waarmee
op 1 juli 2009 een Intentieovereenkomst is gesloten. Op 11 en 15 februari 2010 werd de raad geïnformeerd
over o.a. het ontwerp en de financiële haalbaarheid. Het college heeft vervolgens op 18 februari 2010
besloten om over te gaan tot het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het college heeft
op 21 december 2010 het besluit genomen om over te gaan tot het accorderen van het ontwikkelingsplan
en de grondexploitatie.
Stand van zaken
Op 13 en 20 januari 2011 is de raad door het college geïnformeerd dat door hen zal worden overgegaan tot
ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening heeft plaatsgevonden op 1 april
2011. Na ondertekening is gestart met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het verwerven
van de kiosken op de Lange Nieuwstraat. Tevens is het communicatietraject voortgezet met de
Winkeliersvereniging, het MKB en Wooncorporatie Kennemerhave.
De ontwikkelaar heeft op 21 Juni 2011 een gewijzigd plan gepresenteerd aan de gemeente. Dit ontwerp
heeft de gemeente globaal getoetst en niet akkoord bevonden. De gemeente blijft vasthouden aan de
afspraken in de SOK voor de Verdiepte Winkelstraat.
Met ingang van vrijdag 24 februari 2012 hebben Multi Vastgoed (MV) en de gemeente de in 2011
afgesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) om te komen tot herontwikkeling van het winkelcentrum
van IJmuiden beëindigd. Dit zijn MV en de gemeente in goed en gezamenlijk overleg overeengekomen.
MV achtte het, gelet op de huidige marktomstandigheden en gelet op het blijvend ontbreken van draagvlak
onder ondernemers, niet haalbaar om conform de SOK een verdiepte winkelstraat te realiseren. De
gemeente kon niet instemmen met het door MV ingediende planalternatief om in aangepaste vorm tot een
ontwikkeling te komen. Daarin hebben MV en de gemeente aanleiding gezien de SOK te beëindigen.
Het gezamenlijk gedragen besluit om te stoppen met de SOK houdt ook in dat er over en weer geen
financiële c.q. andere claims zijn gelegd.
Financiële situatie
De bijzondere omstandigheid doet zich voor dat na het einde van het boekjaar duidelijk is geworden dat het
Winkelcentrum niet zal worden gerealiseerd zoals was voorzien conform de samenwerkingsovereenkomst.
Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat "inzichten van
belang voor de financiële positie, dienen te worden verwerkt in de programmarekening, ook als deze
inzichten zijn verkregen na 31 december, maar vóór het vaststellen van de jaarstukken". Het resultaat van
het grondcomplex wordt nu bepaald op basis van de gemaakte kosten tot en met 31-12-2011 en de
verwachte kosten in 2012 en bedraagt totaal € 865.000 negatief. De gerealiseerde kosten tot en met 31-122011 ad € 775.082 worden in de jaarrekening 2011 als verlies genomen en ten laste van het resultaat
gebracht. De nog te verwachten kosten in 2012 van € 90.000 komen ten laste van het resultaat van de
jaarrekening 2012. De voorbereidingskosten bestaan hoofdzakelijk uit ambtelijke uren en ingehuurde
project-/procesbegeleiding. De kosten 2011 bestaan deels uit deze activiteiten en deels uit onderzoekskosten ter voorbereiding op de werving van kiosken. Feitelijke verwerving heeft niet plaatsgevonden.
Het uitgangspunt van het budgettair neutraal ontwikkelen van het Winkelcentrum was alleen haalbaar bij
het daadwerkelijk realiseren van het project.
De grondexploitatie wordt in 2012 afgesloten.
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Oud IJmuiden
Het project Oud IJmuiden is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt omsloten door Sluisplein,
Oranjestraat, Breesaapstraat, Carolinastraat, Adrianastraat, Neptunusstraat, Duinstraat, Bik- en Arnoldkade
en Ericssonstraat. Een voormalig bedrijfsterrein wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie. Het
plangebied is circa 8 hectare groot.
Programma
Uitgegaan wordt van ruim 500 nieuwbouw woningen, waarvan 146 vervangende nieuwbouw, een netto
toevoeging van circa 200 woningen in het middengebied en 160 woningen op de kop van Oud-IJmuiden.
Projecthistorie
Bouwfonds Ontwikkeling BV en de gemeente Velsen hebben in 2004 een intentieovereenkomst gesloten
met als doel: gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot concretisering van een
herontwikkelingsplan voor het plangebied dat in sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk, esthetisch en technisch
opzicht voldoet aan de daaraan door partijen in het kader van de intentieovereenkomst te stellen eisen. In
de in 2008 afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn de gezamenlijk overeengekomen resultaten
verwoord. Die resultaten zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitplan (2006), een stedenbouwkundig plan
(2006) en een inrichtingsplan (2009). Het beoogde resultaat is de transformatie van een verouderd
bedrijventerrein naar een aantrekkelijke buurt om te wonen, te werken en te recreëren.
Stand van zaken
De eerste blokken, 116 woningen in totaal, zijn in 2011 opgeleverd. Naar verwachting zullen in 2012 nog 4
blokken worden opgeleverd, 113 woningen in totaal.
De financiële crisis heeft ook invloed op de woningmarkt in Oud-IJmuiden. Door samen te werken met de
corporaties is op dit moment het project nog steeds in uitvoering. Dit heeft echter wel directe gevolgen
gehad voor de voortgang van het project. Er is later gestart dan gepland en inmiddels is er een wijziging
van de planning geweest. Gevolg van de uitloop van de planning is dat er langer ambtelijke inzet nodig is
dan oorspronkelijk geraamd was. Dit brengt meer kosten met zich mee.
Financiële situatie
Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is het geprognosticeerde resultaat verslechterd van 269.000 euro
negatief naar 325.000 euro negatief. De getroffen voorziening zal hierop worden aangepast. De
verslechtering van het resultaat komt vooral doordat de plankosten zijn toegenomen en de overdracht van
de grond verder is vertraagd. Naar verwachting wordt de laatste grond conform het contract in 2012
verkocht aan de ontwikkelaar.

Stadspark IJmuiden
Het project Stadspark is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt omsloten door de Grahamstraat,
Kennemerlaan, Moerbergplantsoen, Gijzenveltplantsoen, Dolfijnstraat en Radarstraat. Het plangebied is
circa 11 hectare groot.
Programma
Gerealiseerd:
- 19 eengezinswoningen met tuin
- 20 eengezinswoningen zonder tuin
- 60 appartementen
- 8-klassige basisschool met 32 appartementen
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Nog te realiseren:
- Verkoop 52 eengezinswoningen met tuin gefaseerd in 2012 en 2013
- Verkoop 20 eengezinswoningen zonder tuin gefaseerd in 2013
Projecthistorie
Het project Stadspark loopt inmiddels meer dan tien jaar. In die periode is middels een ontwikkelcompetitie
gekozen voor een plan van Dura Vermeer. Met Dura Vermeer is een samenwerkingsovereenkomst en een
Turn Key overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van woningen en voor de herinrichting van het park
en de omliggende straten. Door de gemeente is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. In 2007 is gestart
met de bouw van de eerste woningen. Inmiddels is de helft van het woningbouwprogramma gerealiseerd.
Sinds eind 2008 stagneert de verkoop van woningen, waardoor ook de voortgang van de herinrichting van
het openbaar gebied stagneerde. Inmiddels is een nieuwe fasering overeengekomen waardoor toch een
deel van het openbaar gebied in 2011 en 2012 heringericht kan worden.
Stand van zaken
Naar verwachting zal Dura Vermeer in 2012 een aantal woningen opnieuw in de verkoop brengen. De
planning was om in 2011 het Moerbergplantsoen her in te richten en daarna een deel van het park aan de
noordkant van de rotonde te realiseren. Op verzoek van enkele wijkplatforms is het inrichten van het
Moerbergplantsoen als 30 km weg opnieuw bekeken. Dit heeft er toe geleid dat het college besloten heeft
het Moerbergplantsoen een 50 km weg te laten blijven. Het inrichtingsplan is hierop aangepast en er zijn
inspraakronden georganiseerd. Daardoor is de planning gewijzigd en wordt het Moerbergplantsoen en het
noordelijke deel van het park pas in 2012 gerealiseerd. De gemeente is in onderhandeling met de eigenaar
van de locatie van de voormalige Bethlehemkerk (Radarstraat 7) over de ontwikkeling van deze locatie.
Voor de ontwikkeling is ook een stuk grond van de gemeente nodig. De kosten en opbrengsten van deze
locatie zullen opgenomen worden in de grondexploitatie Stadspark.
In de grondexploitatie stadspark is een bedrag beschikbaar voor een nieuwe huisvesting voor het Pieter
Vermeulen Museum dat hier gevestigd was. Afgelopen jaar is besloten hieruit een projectleider in te gaan
huren die een haalbaarheidsonderzoek doet naar een nieuwe huisvesting voor dit museum in het gebied
kustvisie. Ook de nodige kosten voor het in stand houden van de tijdelijke huisvesting van het museum
worden uit dit bedrag betaald.
Financiële situatie
Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is het geprognosticeerde resultaat verbeterd van 452.000 euro
positief naar 735.000 euro positief. De verbetering van het resultaat komt vooral door het toevoegen van de
geraamde kosten en opbrengsten van de locatie van de voormalige Bethlehemkerk (Radarstraat 7) en het
uitlopen planning van het project. Op dit moment zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan kosten,
waardoor er rente opbrengsten worden bijgeschreven. Hierbij is van belang dat de gemeente bij de start
van het project haar deel van de verwachte onrendabele top van het project, een bedrag van 1 miljoen
euro, direct heeft ingebracht in deze grondexploitatie, hetgeen een positief rente-effect heeft nu dit project
langer duurt dan verwacht.
De verwachte looptijd van het project is met twee jaar verlengd, waardoor er extra plankosten zijn
toegevoegd. De faseringen van de verwachte kosten en opbrengsten zijn aangepast aan de nieuwe
inzichten. Daarbij is van belang dat in de turn key overeenkomst tussen gemeente en DuraVermeer is
afgesproken dat de afgesproken kosten voor de aanleg van het openbaar gebied en de grondkosten voor
de woningen niet geïndexeerd worden. De in andere grondexploitatie gehanteerde kostenstijgingen doen
zich hier dus niet voor. Een langere duur van dit project leidt dus niet tot een grote verslechtering van het
financiële eindresultaat.
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Seinpostweg
Het project Seinpostweg is gesitueerd in IJmuiden. Het terrein wordt omsloten door de Seinpostweg. Het
plangebied is circa 2.000 m2 groot.
Programma
Verkoop van circa 2.000 m2 terrein met kantoorbestemming gefaseerd eind 2013.
Projecthistorie
Het college is per 19 augustus 2004 eigenaar geworden van het woonhuis met een perceel van ruim 2.000
m², dat gelegen is aan de Seinpostweg 23 te IJmuiden. De gemeente heeft het onroerend goed gekocht
met de intentie om het te herontwikkelen. In mei 2006 is het besluit genomen het woonhuis te slopen en
een grondexploitatie te openen met een minimaal kostenneutraal resultaat.
Stand van zaken
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan genaamd ‘Zeezicht’ welke de beoogde
herontwikkeling van deze locatie mogelijk maakt.
Financiële situatie
Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is het geprognosticeerde resultaat verbeterd van € 0 naar
€ 7.000 positief. De verandering van het resultaat komt doordat er nu gerekend is met de toekomstig
defensief geraamde grondopbrengsten op basis van de toekomstige bestemming. In de jaarrekening van
2010 werden de opbrengsten nog gelijk gesteld aan de kosten.

Zwembad de Hoogeberg / Trompstraat
Dit grondcomplex is met een positief resultaat van € 2.084.670,77 afgesloten.
Er is een voorziening getroffen van € 30.000 voor de afrondende werkzaamheden voor dit project. Deze
afrondende werkzaamheden betreffen het vervangen van de lichtmasten, de inrichting buiten het
plangebied en het toezicht op de civiele werkzaamheden. Het inrichten van de speelplaats wordt
gefinancierd uit het speelplan.

Voormalig Blokkenterrein
Dit grondcomplex is met een positief resultaat van € 210.530,71 afgesloten. De sanering van de Badweg is
eind 2011 afgerond. Dit waren de laatste werkzaamheden voor dit grondcomplex.

Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk
Het project Grote Buitendijk is gesitueerd in Velserbroek. Het terrein wordt omsloten door de Grote
Buitendijk en ligt tussen de A22 en de A208. Het plangebied is circa 40 hectare groot.
Programma
De gemeente bezit een groot deel van de gronden in het plan de ‘Grote Buitendijk’. Het plan omvat de
deelgebieden Grote Buitendijk en Hofgeest. De gemeentelijke gronden zijn gesitueerd in het deelgebied
Grote buitendijk en de Hofgeest is in bezit van diverse grondeigenaren. Het programma is beschreven in
het ontwerp-ontwikkelingsplan. In het ontwerp-ontwikkelingsplan zijn nog geen aantallen en typologieën
vastgelegd, maar er is wel aangegeven dat er circa 80 woningen gebouwd mogen worden in de Grote
Buitendijk. In het gehele plan, de Grote buitendijk inclusief de Hofgeest kunnen circa 310 woningen
gerealiseerd worden.
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Projecthistorie
In december 2009 heeft de gemeenteraad besloten tot het, onder voorwaarden, uitwerken van het
zogenaamde scenario B tot een ontwikkelingsplan. In juli 2011 is er door de gemeenteraad een besluit
genomen over het ontwerp-ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest als passende uitwerking van de
door de raad gestelde kaders.
In de tweede helft van 2011 is gestart met het uitvoeren de vervolgstap; het verkrijgen van een ontheffing
van de provincie Noord-Holland voor het bouwen buiten het bestaand bebouwd gebied (de ‘rode contour’)
in een deel van de Hofgeest. Een uitspraak van de provincie wordt in het eerste kwartaal van 2012
verwacht.
Stand van zaken
De planning is onder meer sterk afhankelijk van de bereidheid van de markt om het plan tot ontwikkeling te
brengen en daarbij risico te dragen. Twee complicerende ontwikkelingen zijn terugtredende, meer
faciliterende rol van de gemeente en de economische crisis die de woningmarkt op slot heeft gezet.
Naar verwachting is er in de 2e helft van 2012 meer duidelijkheid over de kans op realisatie van de
ontwikkeling.
Financiële situatie
Aangezien er voor de Grote Buitendijk nog geen grondcomplex is geopend, is er een voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld. Er zijn voorafgaand aan het beschikbare krediet, twee voorbereidingskredieten
beschikbaar gesteld die betrekking hadden op voorgaande fases in de planvorming. Het totaal aan
boekwaarde van de voorbereidingskredieten bedraagt € 466.024. De boekwaarde van het
voorbereidingskrediet wordt meegenomen, wanneer er een grondcomplex wordt geopend.

Strategische aankopen
De raad heeft het college gemachtigd om tot een bedrag van maximaal € 10 miljoen transacties aan te
gaan ten behoeve van strategische verwerving (zie nota Ontwikkeling).
Ten laste van dit fonds is nu een bedrag van € 3.548.804 gebracht, zodat het saldo van het fonds per 1-12012 € 6.451.196 bedraagt.
De onderbouwing van de strategisch verworven gronden is als volgt:
- grond aan de Oostlaan (Grote Buitendijk):
€ 2.076.729,00
- aankopen in het kader van de WVG (Centrum IJmuiden): € 1.472.075,00*
De aankopen in het kader van de WVG Centrum IJmuiden betreft de woningen aan de Engelmundusstraat,
K. Zegelstraat, Spaarnestraat en Willemsbeekweg die aangekocht zijn in verband met het grote
centrumplan van IJmuiden met behulp van de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG). De boekwaarden van
de woningen boven het winkelblok Lange Nieuwstraat zijn per 1-1-2011 toegevoegd aan de
grondexploitatie “Winkel- en woningblok Lange Nieuwstraat. Het pand Engelmundusstraat 9 is in 2011
verkocht.
Er zijn in 2011 geen nieuwe strategische aankopen gedaan.

Samenvatting prospectie grondcomplexen
Het indexpercentage voor civiele werkzaamheden is hoger uitgevallen dan ingeschat. De hoogte van het
indexcijfer komt mede door de crisis en herstelwet, waardoor landelijke projecten in 2011 versneld
gerealiseerd zijn. Daarnaast heeft de stijgende olieprijs ook een aandeel in het hoge indexpercentage. De
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stijging van het indexcijfer heeft invloed op de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Daarnaast is het
percentage voor de toekomstige kosten verhoogd van 1,5% naar 2,5% en het percentage van de
toekomstige opbrengsten naar beneden bijgesteld van 1% naar 0%.
Mede door de aanpassing van de indexcijfers en de aanhoudende crisis met als gevolg een vertraging in de
afzet heeft er voor gezorgd dat de contante waarde van de grondcomplexen ten opzichte van 2010 is
verslechterd. In het risicomanagement is rekening gehouden met een eventuele verslechtering van de
afzetbaarheid in de markt.
Voor de grondcomplexen van Grote Hout en Oud IJmuiden moet de getroffen voorziening worden
opgehoogd. Mede door de vertraging in de afzet van de gronden en de indexering van de kosten voor het
bouw- en woonrijp maken. Voor de Grote Hout is de uitgifte strategie van het ‘natte terrein’ aangepast.
Voor het grondcomplex Winkelcentrum IJmuiden moet een voorziening worden getroffen, aangezien de
fasering is opgeschoven doordat er is gekeken naar een alternatief plan, dat is aangeleverd door de
ontwikkelaar. Daarnaast zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp maken geïndexeerd.
Er zijn in 2011 twee grondcomplexen gesloten met een positief resultaat van totaal € 2.295.201. Dit betreft
het grondcomplex van Zwembad de Hoogeberg / Trompstraat en het grondcomplex Voormalig
Blokkenterrein.
Reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken (e)
Op basis van de nota Ontwikkeling (Grondbeleid) van juni 2007 is bepaald dat de maximale hoogte van de
Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de hoogte van de boekwaarden van de gemeentelijke
grondcomplexen. Tevens wordt rekening gehouden met 10% van de maximale hoogte van het “revolving
fund” voor strategische verwervingen. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening beoordeeld welke financiële
mutaties hebben plaatsgevonden, op basis waarvan de definitieve hoogte van de boekwaarden van de
aanwezige gronden wordt bepaald.
Het risicomanagement heeft in 2010 een verbeterslag gemaakt. Deze verbeterslag sluit aan op de herziene
methode voor de bepaling van het weerstandsvermogen (zie de begroting 2011 paragraaf B
Weerstandsvermogen). Bij de nieuwe methode ligt de focus op de ontwikkelingen/projecten van de
gemeente met het grootste risicoprofiel. Dit zijn alle ontwikkelingen/projecten met totale kosten
(boekwaarde en raming) hoger dan € 5,0 mln of met een hoog risicoprofiel. Voor de overige projecten wordt
als risicobedrag 5% van de boekwaarde gehanteerd. Dit geldt voor grondexploitaties,
voorbereidingskredieten en strategische aankopen.
Deze nieuwe methodiek is beschreven in de nieuwe nota Grondbeleid die in 2012 ter besluitvorming wordt
voorgelegd aan de raad. Vooruitlopend op de besluitvorming staan hieronder de resultaten volgens de
nieuwe methodiek.
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Tabel met risicobedragen in euro’s
Project

De Grote Hout

Netto bedrag

3.890.000

Winkels Lange Nieuwstraat

330.000

Oud IJmuiden

340.000

Stadspark

260.000

Boekwaarde Grote Buitendijk

130.000

Boekwaarde overige grondexploitaties

220.000

Boekwaarde WVG woningen

80.000

Boekwaarde overige voorbereidingskredieten
Totaal

0
5.250.000

Toelichting bij risicotabel
De Grote Hout
Het project de Grote Hout heeft te maken met reguliere marktrisico’s, zoals de vraag naar bedrijventerreinen. Deze vraag kan de grondwaarde en fasering zowel positief als negatief beïnvloeden.
Uitgangspunt is dat de grondwaarde en fasering realistisch verwerkt zijn in de grondexploitatie.
Het project heeft een hoge boekwaarde waardoor het halen van de planning noodzakelijk is. Indien er
vertraging optreedt zullen de rentekosten een nadelig effect hebben op het resultaat van de
grondexploitatie.
De subsidies zijn aangevraagd voor onderdelen die inmiddels (goedkoper) zijn uitgevoerd of niet meer
worden uitgevoerd. Er is afgelopen jaar intensief overleg geweest met subsidieverstrekkers om de restant
bedragen van de subsidies te mogen inzetten voor het vervangen van de zeekade. Er bestaat een risico dat
de restant bedragen van de subsidies niet ingezet mogen worden en terugbetaald moeten worden.
De grondexploitatie Grote Hout heeft een hoog risiconiveau.
Winkels Lange Nieuwstraat
Het complex Winkels Lange Nieuwstraat is in bezit van de gemeente en heeft een hoge boekwaarde. De
waarde van het onroerend goed is gelijk aan de boekwaarde en bij verkoop of herontwikkeling wordt naar
verwachting de boekwaarde gedekt. Daarnaast worden de woningen en de winkels momenteel verhuurd en
zijn de opbrengsten uit de huur hoger dan de beheerslasten en loopt de boekwaarde van de opbrengsten
ieder jaar op. Het leegstandrisico is inzichtelijk gemaakt en door de langlopende huurcontracten, is dit risico
laag. De risico’s voor het complex Winkels Lange Nieuwstraat zijn te beheersen door de exploitatie goed te
beheren. In dit kader is in 2011 een Meerjaren Onderhoud Planning opgesteld om de onderhoudskosten te
kunnen inschatten. De grondexploitatie Winkels Lange Nieuwstraat heeft een laag risiconiveau.
Oud IJmuiden
De meeste risico’s voor de ontwikkeling van Oud IJmuiden heeft de gemeente doorgelegd naar de
ontwikkelaar Bouwfonds. De grondwaarden liggen vast in contracten. Bouwfonds heeft (op een klein stukje
na) de gronden verworven. Het risico dat de gemeente loopt is dat deze overdracht verder vertraagd. Dan
krijgt de gemeente extra rentekosten over de boekwaarde en extra kosten voor ambtelijke begeleiding.
De gemeente heeft het risico van de inrichting van de openbare ruimte op zich genomen. Dit risico drukt
echter niet op het grondcomplex, maar wordt verantwoord onder programma “7. Openbare Ruimte”. De
grondexploitatie Oud IJmuiden heeft een laag risiconiveau.
Stadspark
De gemeente heeft met de ontwikkelaar Dura Vermeer een turnkey overeenkomst, waarin alle bedragen
zijn vastgelegd. Hierdoor zijn de meeste risico’s doorgelegd naar de ontwikkelaar. Een klein risico is
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vertraging. Dan krijgt de gemeente extra kosten voor ambtelijke begeleiding. De grondexploitatie Stadspark
heeft een laag risiconiveau.
De reserve grondbedrijf is per 31 december 2011 € 5.198.000. De voorgestelde mutaties van 2011 (zie
college-/raadsvoorstel behorende bij deze jaarrekening) zijn hier nog niet in verwerkt.

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve Zeewijk (€ 2.571.022,48 per 1-1-2012)
Dit is het gerealiseerde resultaat uit de ontwikkelingen in Zeewijk. De bedragen van de sloop van de
Zandloper zijn in 2011 in mindering gebracht op dit bedrag.
Voorziening bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout (€ 8.200.000 per 1-1-2012)
Voor de grondexploitatie Grote Hout is nu bij de jaarrekening 2011 een totaal verlies voorzien van
€ 8.200.000.
Voorziening Oud IJmuiden (€ 325.000 per 1-1-2012)
Voor de grondexploitatie Oud IJmuiden is nu bij de jaarrekening 2011 een totaal verlies voorzien van
€ 325.000.

Overige aan- en verkopen
In verband met de uitbreiding van tuincentrum Gozeling is een perceel grond aangekocht van 71 m² voor
een totaalbedrag van € 8.582. Er hebben verder geen aankopen plaats gevonden in 2011.
De volgende verkopen voor een totaal bedrag van € 78.271 hebben in 2011 plaatsgevonden:
- perceel grond voor verschuiving bouwblok Binnenhaven;
- perceel grond voor de uitbreiding van tuincentrum Gozeling;
- diverse stukjes snippergroen.
Er zijn inmiddels 7 ENOB woningen verkocht voor een totaal bedrag van € 1.435 102 en een woning die
eerder was aangeschaft in het kader van de WVG regeling is verkocht voor € 170.000.
Aan de Oude Pontweg en de Waterviolier zijn woonwagenstandplaatsen verkocht voor in totaal
€ 305.000,00.
Erfpacht
De boekwaarde van de erfpachtgronden was eind 2011 € 7.885.000. Voor deze gronden zijn
erfpachtcanons ontvangen voor een totaalbedrag € 494.000.
Er is € 104.000,- ontvangen voor afkoop van erfpachten. De boekwaarde van deze gronden was
€ 56.000, zodat een boekwinst overblijft van € 48.000.
Verder is een bedrag van € 22.000 ontvangen van wooncorporatie Kennemerhave voor de meerwaarde
van de ondergrond van een woning waarvan het bloot eigendom eerder was overgedragen aan de
corporatie. E.e.a. in overeenstemming met de bepalingen in de koopovereenkomst van het bloot eigendom.
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Taakstellingen
Taakstelling doorbelasting personele kosten
In de meerjarenbegroting van het product “Bouwgrondexploitatie” is een structurele taakstelling opgenomen
om personele kosten van de afdeling Gebiedsontwikkeling (directie Beheer en Ontwikkeling) door te
belasten naar projecten van derden via exploitatieovereenkomsten, gemeentelijke grondexploitaties en
andere gemeentelijke kapitaalswerken. De taakstelling bedraagt € 400.000 structureel.
In 2011 is € 428.142,59 doorbelast op projecten. De taakstelling van 2011 is behaald.
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Paragraaf H

Verstrekte subsidies

Cultuur
Musea: Pieter Vermeulen Museum

177

Musea: IJmuider Zee- en Havenmuseum

24

Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen

807

Podiumkunst: Witte Theater

182

Kunsteducatie: Kunstencentrum

596

Belangenbehartiging amateurkunst: De Velser Gemeenschap

39

Amateurkunstinstellingen

136

Culturele en educatieve activiteiten
Totaal Cultuur

201
2.162

Sportverenigingen

87

Totaal Sport

87

Ontmoetingsactiviteiten: buurt-, jongeren en ouderenwerk
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen)

787

Tegemoetkoming in de huur (buurthuizen)

448

Buurtbemiddeling

30

Ontmoetingsactiviteiten ouderen (wijksteunpunten

300

Tegemoetkoming in de huur (wijksteunpunten)

338

Activiteiten wijk- en dorpsorganisaties
Totaal Ontmoetingsactiviteiten

74
1.977

Maatschappelijke begeleiding
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden,
ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)

782

Stimulering Vrijwilligerswerk

80

Stimulering Mantelzorg

81

Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)

253

OGGZ/Collectieve preventie

81

Huiselijk geweld

24

Ondersteunende begeleiding

52

Ondersteuning minderheden

19

Totaal Maatschappelijke begeleiding

1.372
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Lokaal gezondheidsbeleid
Slachtofferhulp

9

Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform

885

Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatwerk

67

Totaal Lokaal gezondheidsbeleid

961

Welzijn kind, jeugd en jongeren
Peuterspeelzaalplaatsen

891

Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)

464

Jeugd en jongerenwerk overig

23

Maatschappelijke stages

88

Schoolmaatschappelijk werk

18

Jeugd Interventie Team

175

Opstap

75

Streetcornerwork

72

Elektronisch Kind Dossier
Totaal Jeugd en jongeren

105
1.911

Diversen
Combinatiefuncties

353

Reddingswezen

14

Dierenbescherming (excl. bijdragen derden)

59

VOS

39

Wijkgericht werken

64

Vereniging Nationale Ombudsman

13

Cross
Mondiale bewustwording
Totaal Diversen
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Paragraaf I

Investeringen

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële stand van zaken inzake door de raad gevoteerde kredieten.
Vanaf 2008 wordt er een gemiddeld vast bedrag aan vervangingsinvesteringen in de begroting opgenomen.
Na het vaststellen van de begroting is het college gemachtigd om in het begrotingsjaar en het jaar erop
uitgaven te doen op deze kredieten; de kredieten worden voor twee jaar vrijgegeven. De raad heeft de
mogelijkheid elk jaar, bij de jaarrekening, deze termijn al dan niet te verlengen.
Hieronder zijn overzichten van actuele, nog niet afgesloten, of gedurende 2011 afgesloten kredieten
opgenomen voor de jaren t/m 2007 en vervolgens per jaar : 2008, 2009, 2010 en 2011.

In de tabel en die hieronder nog volgen gelden de volgende noten:
1. Afgesloten in 2011
2. Spaarbedrag
3. Netto investering is nul (dekking door bijdragen)
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Herstructurering Oude Pontweg
Overzicht uitputting krediet
Ten behoeve van de herstructurering van de woonwagencentra zijn in het verleden door de gemeenteraad
twee kredieten beschikbaar gesteld. Het eerste krediet ad € 2.776.093 is in 2003 beschikbaar gesteld. Bij
het beschikbaar stellen van het tweede krediet ad € 6.914.795 in 2007 is het eerste krediet afgesloten en
de boekwaarde op de balans geactiveerd. Vanaf dit moment is op deze boekwaarde gestart met afschrijven
overeenkomstig de geldende nota Investeren en Afschrijven.
Het tweede krediet is per 31 december 2011 afgesloten. Er is voor deze datum gekozen omdat eind vorig
jaar alle woonwagens waren verplaatst en de laatste afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte
hebben plaatsgevonden. Vanaf 2012 zal dus ook op de boekwaarde van deze investering afgeschreven
worden.
e

In het collegebericht van 13-9-2011 is een prognose opgenomen over het resultaat van het 2 krediet.
De financiële rapportage inzake dit krediet, dat hieronder in de tabel is opgenomen, geeft de
boekhoudkundige stand per 31 december 2011. In de cijfers zijn zowel de begrote als de gerealiseerde
lasten en baten tot en met 2011 meegenomen. De baten betreffen subsidies, bijdrage riolering en diverse
verkopen. De overige dekking uit het krediet (diverse reserves als bate) wordt niet opgenomen. Deze
worden, nu met ingang van 1 januari 2012 op de boekwaarde wordt afgeschreven, vanaf genoemde datum
in de begroting als dekking van de kapitaallasten ingezet.
Overzicht tweede krediet
Bedrage x € 1,--

Lasten
Opbrengsten

Saldo per 31 december 2011
In 2012 gerealiseerde verkopen

Begroot

Realisatie6

Saldo

6.914.795

7.747.133

-832.338

-929.563

-1.526.540

596.977

5.985.232

6.220.593

-235.361

-254.361

254.361

Per saldo Projectresultaat (positief)

19.000

Ten opzichte van de prognose in het collegebericht zijn er kleinere te verklaren verschillen.
De lasten zijn uiteindelijk € 832.338 hoger dan geraamd; De redenen hiervoor wijken niet af van hetgeen in
het collegebericht van 13-9-2011 al is verwoord. Tegenover deze overschrijding staan echter in 2011
gerealiseerde hogere opbrengsten dan was geraamd. De hogere opbrengst bedraagt € 596.977 en is een
gevolg van het feit dat er meer subsidie is binnengekomen en meer standplaatsen zijn verkocht.
In het eerdere collegebericht was bij de opbrengsten een bedrag inzake een hogere grondprijs
(meerwaarde) van de Reptonstraat opgenomen. Omdat het nu om de feitelijk gerealiseerde inkomsten gaat
laten we deze buiten beschouwing.
Het boekhoudkundige resultaat van het project per 31 december 2011 is € 235.566 negatief. Indien we
echter wel met de begin 2012 daadwerkelijk geëffectueerde verkopen ad € 254.361 rekening houden komt
het project per saldo uit op een positief saldo van € 19.000.
Verwerking boekwaarde
Met de accountant is begin dit jaar een aantal malen overleg geweest over de verwerking van dit krediet,
het activeren op de balans. Daarbij is eveneens betrokken de boekwaarde van het eerste krediet uit 2003.

6

Voor de vergelijkbaarheid worden de lasten € 750.430 hoger gepresenteerd dan in het kredietenoverzicht. Dit zijn
saneringskosten die naar de exploitatie zijn geboekt maar feitelijk in het krediet begroot waren. Zie de desbetreffende
toelichting.
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Dit heeft geleid tot het inzicht dat de boekwaarde per 31 december 2011, naar de functie waarvoor het
wordt gebruikt, in drie delen is te onderscheiden:
1. Boekwaarde van de inrichting openbare ruimte € 1.671.766
2. Boekwaarde van de standplaatsen € 5.273.201
3. Saneringskosten € 750.430
De boekwaarden van de eerste twee posten zijn per 31 december 2011 geactiveerd op de balans. De
saneringskosten die gedurende het project op het krediet zijn verantwoord zijn naar de exploitatie in
programma 9 overgeboekt. Deze kosten kunnen volgens de voorschriften niet worden geactiveerd omdat
de sanering van grond, strikt formeel genomen, geen waarde creëert.
De hoogte van de boekwaarde van de standplaatsen is lang onderwerp van gesprek geweest met de
accountant. Zij stellen zich op het standpunt dat de standplaatsen gewaardeerd moeten worden op de
waarde in het economisch verkeer. De waarde van de standplaatsen is na overleg met de accountant
gebaseerd op de contante huurwaarde van de standplaatsen en huurwagens ad € 3.627.381.
Het verschil tussen de geactiveerde boekwaarde van de standplaatsen en de waarde in het economisch
verkeer ad € 1.645.820 is versneld afgeschreven en is eveneens als last op programma 9 verantwoord.
Het verantwoorden in de jaarrekening 2011 van de saneringskosten en de versnelde afschrijving passen
binnen de dekking van het krediet. In het krediet was namelijk al een dekking uit de reserve Oude Pontweg
voorzien van € 2,7 mln.
Feitelijk nemen we deze last dus (versneld) in een keer in plaats van gedurende de gehele
afschrijvingsperiode van 40 jaar. Het resterend bedrag van de reserve Oude Pontweg is, met de
huurinkomsten, ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.
Kredieten onderwijs
Ten behoeve van de planning van investeringen in de huisvesting onderwijs is een Integraal
Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Dit plan, met een looptijd van 7 jaar, geeft inzicht in de toekomstige
inspanning van de gemeente in het kader van onderwijshuisvesting. In het investeringsplan wordt per jaar
een gemiddeld bedrag opgenomen van € 3,1 mln. Inherent aan omvangrijke nieuw- of herbouw van
onderwijsgebouwen is dat ten eerste het jaarbedrag ontoereikend is en ten tweede dat kredieten niet zoals
bij de overige programma’s binnen 2 jaar besteed kunnen worden. Om de planning van het IHP te kunnen
realiseren is het noodzakelijk en toegestaan om onderwijskredieten op te sparen. De betreffende kredieten
komen voor in de overzichten die hieronder per jaar worden weergegeven.
Een korte toelichting op kredieten die langer dan 2 jaar open staan:
Groen en waterplan : aanleg en renovatie
Dit project wordt samen met een aantal omliggende gemeenten uitgevoerd. Diverse vertragingen hebben
zich voorgedaan (planologisch). In 2012 zal een eindafrekening van het project plaatsvinden.
Nieuwbouw Het Terras
De huidige planning gaat ervan uit, dat de bouw begin 2013 van start gaat en in het eerste kwartaal van
2014 gereed is.
Herinrichting Kromhoutstraat e.o.
De realisatie wordt nu uitgevoerd. Omdat de samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de aanleg
van de HOV langer op zich heeft laten wachten dan voorzien is de aanleg vele maanden uitgesteld.
Door presentatie van de netto-cijfers lijkt het, alsof er sprake is van een overschrijding van ca.
€ 800.000. Dit is een vertekend beeld, omdat de bijdrage van de Reserve ReinUnie-gelden ad
7

De boekwaarde heeft dus een iets lagere waarde dan de totale investering omdat op het eerste krediet al gedeeltelijk
is afgeschreven.
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€ 1.000.000, waarmee in de begroting rekening is gehouden, bij de eindafrekening in de administratie
e
verwerkt gaat worden. De verwachting is dat het project in het 1 kwartaal 2013 gereed is.
Project Frisse wind Velsen-Noord
Het belangrijkste doel van het programma is het verbeteren van de leefkwaliteit in de woonkern.
Veel van de deelprojecten zijn inmiddels afgerond, in uitvoering of in voorbereiding.
Voorbeelden zijn het Rollantsplantsoen, de fietsbrug over de Velsertunnel en de opstart van de weekmarkt.
Zwembad Heerenduinen : diverse aanpassingen (ARBO)
Het krediet is eind 2011 vrijgegeven. Volgens de planning zullen de werkzaamheden in 2012 voor de start
van het buitenseizoen gereed zijn.
Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014
In 2011 is een extern bureau bezig geweest met het opstellen van een geactualiseerd gemeentelijk
rioleringsplan.
e
In 2012 zal nog met externe partners worden overlegd, waarna de definitieve versie medio 3 kwartaal zal
verschijnen.
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Bijlage 1 Afkortingenlijst
A
ABP
AEB
ADL-beperking
APV
AWBZ

Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds
Amsterdam Economic Board
Beperking bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen
Algemene plaatselijke verordening
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B
BAG
BBV
BBZ
BGT
BST
BZK

Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Buurtserviceteam
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C
CJG
COB
COELO

Centrum voor Jeugd en Gezin
Centraal Orgaan Ouderenbeleid
Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere
overheden

D

E
EKD
EL&I

Elektronisch Kind Dossier
Economische zaken, Landbouw en Innovatie

F
FAT
Wet Fido
FTE

Financiële administratie thuis
Wet Financiering decentrale overheden
Full time equivalent

G
GBA
GBKV
GGD
GREX
GRP

Gemeentelijke Basis Administratie
Grootschalige Basiskaart Velsen
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Grondexploitatie
Gemeentelijk Rioleringsplan
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H
HOV
HVC

I
IAU
IBA-systeem
IOAW

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Huisvuilcentrale (Alkmaar)

ISV

Incidentele aanvullende uitkering
Systeem voor de individuele behandeling van afvalwater
Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en/of gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werknemers
Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en/of gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

J
JGZ
JSP

Jeugdgezondheidszorg
JeugdSportPas

K
KCC

Klant Contact Centrum

L
LEA-monitor
LSBO
LVVP

Monitor Lokale educatieve agenda
Lokaal Samenwerkende Ouderen Bonden
Lokaal verkeer- en vervoersplan

M
MKB
M&O-beleid
MOP
M&P-programma
MRA
MTO

Midden- en kleinbedrijf
Beleid m.b.t. misbruik en oneigenlijk gebruik
Meerjaren onderhoudsplan
Marketing en promotieprogramma
Metropoolregio Amsterdam
Medewerkerstevredenheidsonderzoek

N
NHA
NSL
NZKG

Noordhollands Archief
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Noordzeekanaalgebied

O
OAS
Wet OKE
OLC
OM
OZB

Optimalisatie afvalwatersysteem
Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
Open Leer Centrum
Openbaar Ministerie
Onroerend Zaak Belasting

IOAZ
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P
PET
PRES
PWN

Persoonlijke effectiviteittraining
Platform Regionaal Economische Stimulering van de
Metropoolregio Amsterdam
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Q

R
RSL
RTC
RUD

Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Real Time Control (= op afstand actieve sturing van de kleppen in
het riool)
Regionale Uitvoeringsdienst

S
SWV

Stichting Welzijn Velsen

T
TNS NIPO
TOEN

Marktonderzoeksbureau
= Historisch informatiepunt van de gemeente Velsen

U
UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V
VAVO
VIR
VIS-project
Vmbo
VNG
VRI
V&U
VVE

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
(Landelijke) VerwijsIndex Risicojongeren
Velsense InterScolaire-project
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Verkeersregelinstallatie
afd. Vergunning en Uitvoering
Voor- en vroegschoolse educatie

W
WABO
WIJ
Wmo
WSW
WVG
WWB
WWnv

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Investeren in Jongeren
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Wet Werk en Bijstand
Wet Werken naar vermogen

Z
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Bijlage 2 Overzicht begrotingswijzigingen
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Bijlage 3 De gemeente ‘in ’t kort’: een aantal algemene
kerngegevens

Algemeen
De gemeente Velsen ligt in de provincie Noord-Holland. Het gemeentehuis is gevestigd aan het Dudokplein
1 te IJmuiden. Het gemeentehuis is voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Bereikbaarheid
Postadres
Telefoon
Fax
E-mail
Website

Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
0255-567200
0255-567760
info@velsen.nl
www.velsen.nl

Voor wie
Het jaarverslag is in eerste instantie bestemd voor de gemeenteraad van Velsen en de toezichthouder op
de gemeentelijke financiën, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Daarnaast is het verslag
bestemd voor de burgers van de gemeente Velsen en voor overige belangstellenden.

Door wie
De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan van de gemeente. De gemeenteraad stelt de
kaders van het gemeentelijke beleid vast en is het orgaan dat controleert of het college van burgemeester
en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de
gemeente.

College van burgemeester en wethouders
Door de gemeenteraad worden wethouders benoemd, die samen met de burgemeester (benoemd door de
Kroon) het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur, vormen.
Per 31 december 2011 bestaat het college naast de burgemeester, dhr. F.M. Weerwind, uit vijf wethouders,
de heer A. Verkaik, mw. A. Baerveldt en de heren R. te Beest, R. Vennik en W. Westerman.
De portefeuilleverdeling treft u aan in programma 13.
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Sociale structuur

Aantal inwoners
19 jaar en jonger
20 - 64 jaar
65 jaar en ouder
Totaal aantal inwoners

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

16.476
39.733
11.339
67.548

16.274
39.623
11.452
67.349

16.047
39.750
11.558
67.355

15.804
39.445
12.051
67.300

Woonruimten

Standaard woningen
Mobiele woningen
Recreatie woningen
Capaciteit Wooneenheden
Capaciteit Bijzondere Woongebouwen

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

29.388
254
0
99

29.454
250
0
111

29.433
266
0
111

29.596
247
59
111

1.333
31.074

1.333
31.148

1.243
31.053

1.243
31.256
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Bijlage 4 Specificatieoverzicht Wmo 2011

Wmo TOTAAL

Totaal

(bedragen x € 1.000)

Wmo Algemeen

€

44

Prestatieveld 1

€ 2.060

Prestatieveld 2

€ 3.353

Prestatieveld 3

€

810

Prestatieveld 4

€

265

Prestatieveld 5

€

443

Prestatieveld 6

€ 11.660

Prestatieveld 7/8/9

€

TOTAAL

€ 18.740

105

In bovenstaande tabel staan de uitgaven aangegeven over 2011 welke betrekking hebben op de
prestatievelden van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Deze kosten worden gedekt uit onderstaande bronnen:
1) Brede Doeluitkering (BDU): budgetten welke voornamelijk door het Rijk beschikbaar worden gesteld en
maken geen onderdeel uit van de algemene uitkering. Deze gelden zijn “geoormerkt” en niet vrij
besteedbaar.
2) Algemene middelen en door het Rijk beschikbaar gestelde gelden (integratie-uitkering) voor de
uitvoering van de Wmo. Laatstgenoemde gelden zijn niet “geoormerkt” en daardoor vrij besteedbaar.

Prestatieveld

Omschrijving

Wmo Algemeen

Wmo-raad en ambtelijke inzet

1

Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten

2

Preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en
ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden

3

Informatie, advies en cliëntondersteuning

4

Mantelzorg en vrijwilligers

5

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en over het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of
psychosociaal probleem

6

Individuele voorzieningen

7/8/9

Maatschappelijke zorg en verslavingsbeleid
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In onderstaande tabellen staat per prestatieveld aangegeven welke uitgaven zijn opgenomen
(bedragen x € 1.000)
Wmo Algemeen

Totaal

Wmo-raad

€ 19

Maatschappelijke ondersteuning

€ 25

TOTAAL

€ 44

Prestatieveld 1

Totaal

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen

€ 787

Buurtbemiddeling

€ 30

Buurthuizen tegemoetkoming huur

€ 448

Activiteiten wijk en dorpsorganisaties

€ 74

Ontmoetingsactiviteiten Wijksteunpunten

€ 300

Wijksteunpunten tegemoetkoming huur

€ 338

Multifunctionele accommodaties

€

Minderheden

€ 19

Wijkgericht werken

€ 64

TOTAAL

0

€ 2.060

Prestatieveld 2

Totaal

Peuterspeelzaalwerk

€ 961

Speelvoorzieningen

€ 23

Elektronisch Kinddossier

€ 105

Voor- en Vroegschoolse educatie

€ 749

Combinatiefuncties

€ 353

Centrum voor Jeugd en Gezin

€ 510

Opvoedondersteuning

€ 164

Ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en jongeren

€ 488

TOTAAL

€ 3.353

Prestatieveld 3

Totaal

Maatschappelijk werk en sociale raadslieden

€ 592

Ouderenadviesbemiddeling WWZ en voorlichting

€ 218

TOTAAL

€ 810
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Prestatieveld 4

Totaal

Stimulering en ondersteuning vrijwilligers

€ 96

Stimulering mantelzorg

€ 81

Maatschappelijke stages

€ 88

TOTAAL

€ 265

Prestatieveld 5

Totaal

Toegankelijkheid openbare gebouwen

€

Haal- en brengdiensten

€ 312

Ondersteunende begeleiding psychosociaal

€ 80

Ondersteunende begeleiding AWBZ

€ 51

TOTAAL

€ 443

Prestatieveld 6

0

Totaal

Rolstoelen

€

Vervoersvoorzieningen

€ 1.414

Woonvoorzieningen

€ 1.374

Collectief vervoer

€ 1.352

Medische adviezen

€

319

Flankerend gehandicaptenbeleid

€

7

Wmo Algemeen

€

244

Hulp bij het huishouden

€ 6.032

Indicaties zorgwoningen

€

21

Toewijzing aangepaste woningen

€

3

TOTAAL

894

€ 11.660

Prestatieveld 7/8/9

Totaal

Huiselijk geweld

€ 24

OGGZ beleid/verslavingszorg

€ 81

TOTAAL

€ 105
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