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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de heren van
Deloitte. Zij geven middels een presentatie een helder beeld van de financiële
situatie in Velsen en lichten toe welke factoren een rol spelen. De presentatie wordt
als bijlage toegevoegd aan dit verslag.
De fracties stellen vragen waar de onderzoekers aangevuld door de
portefeuillehouder als volgt op reageren:
Vergelijkbaarheid met de genoemde gemeenten: de heer Wijnstok geeft aan dat een
aantal gemeenten in de buurt zijn meegenomen maar ook andere indicatoren zoals
inwonersaantal en sociale indicatoren de keuze hebben bepaald. De heer Vennik vult
aan dat dezelfde gemeenten in de begroting worden vermeld ter vergelijking.
Reserves: de heren van Deloitte geven uitleg over de reserves en waarom deze niet
zomaar gebruikt kunnen worden om investeringen te financieren. In Velsen is de
afgelopen veel geïnvesteerd, dit moet de komende jaren nog verdiend worden. Het
percentage neemt wel af en daarmee de beklemming. Dit geldt ook voor de
uitstaande leningen en de langlopende geldleningen.
Garantstellingen: in Velsen is hier een fors bedrag mee gemoeid. Dit zijn met name
leningen aan corporaties waarbij Velsen de 2 e achtervang is. Het bedrag waarbij
gemeente Velsen als 1e wordt aangesproken is 10 miljoen. In Velsen wordt uitvoerig
gerapporteerd over de gewaarborgde geldleningen en het risicoprofiel.
Rente: het totale aandeel rentelasten ten opzichte van de exploitatie geeft de
beklemming aan in de begroting, 7% is relatief hoog. Hierdoor is Velsen gevoeliger
voor renteschommelingen.
Grondexploitaties: er is 1,7 miljoen toegevoegd aan rente aan de grondexploitatie, dit
is relatief beperkt. Grondexploitatie behelst het grootste risico van gemeenten. De
actieve grondexploitatie in Velsen is beperkt. Hiervoor geldt een beperkt risicoprofiel.

Dit geldt ook voor de niet in exploitatie genomen gronden (nieg). Het risico
grondexploitatie in exploitatie genomen gronden (iegg) is afgedekt door middel van
een voorziening.
Emu-saldo: dit is met name van belang omdat volgens de wet houdbare
overheidsfinanciën (wet Hof), de lokale overheid verantwoordelijk is voor het
maximale tekort in het kader van Europese afspraken. Het lastige is dat het rijk het
kasstelsel heeft (geen rekening met investeringen voor volle omvang in het jaar
waarin geïnvesteerd wordt). Gemeenten schrijven op investeringen af terwijl het rijk
er vanuit gaat dat jaarlijkse investeringen gelijk is met de jaarlijkse afschrijvingen.
Gezamenlijk moet de lokale overheid zorgen dat het niet boven 0.5 % komt. Er
komen afspraken tussen rijk en decentrale overheden voor 4 jaar, beginnend met de
nieuwe kabinetsperiode. Eerst wordt collectief beoordeeld, bij overschrijding wordt
gekeken naar onderliggende gemeenten.
Er is sprake van een redelijk stabiele uitgangssituatie. Om budgetruimte in de
begroting vrij te spelen is het van belang de rentelasten te verlagen. Hierover wil de
portefeuillehouder graag met de raad over spreken.
Er wordt aangegeven dat de stresstest zeker toegevoegde waarde heeft en van
belang is voor de gehele raad. Door het college wordt bekeken of de stresstest
periodiek herhaald wordt.
De voorzitter bedankt de heren Wijnstok en Fritz voor de heldere uiteenzetting en
sluit de vergadering.

