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Inleiding
Het college van Burgemeester en Wethouders biedt u, de raad van de gemeente Velsen, de begroting 2014 aan. Hierin zijn de beleidsontwikkelingen voor de
komende jaren beschreven met het daarbij behorende financieel meerjarenperspectief.
Er zit energie in Velsen!

Bijna vier jaar geleden zijn we als college samen met u begonnen aan het verder toekomstbestendig maken van Velsen. We liggen goed op koers het collegeprogramma volledig uit te voeren. Toch markeert deze begroting een bijzonder moment. Het is de laatste van dit college en het is ook de eerste begroting
waarin we, in overeenstemming met de uitkomst van het debat over de perspectiefnota in de raad, concreet invulling geven aan de strategische agenda
2013 – 2016 en de Visie op Velsen 2025 “Kennisrijk Werken in Velsen”. Daarbij
werken we plannen uit die een aanjaagfunctie hebben, een kwaliteitsimpuls betekenen voor onze gemeente en op de lange termijn van waarde zijn. Dat we in
deze tijd in staat zijn hierin te investeren in de toekomstbestendigheid van onze
gemeente is de brug die we gezamenlijk hebben geslagen naar een kennisrijk
en vitaal Velsen.
Kennisrijk werken in Velsen

Voor het eerst is in deze begroting een concrete uitwerking van de Visie op Velsen te vinden. De Visie op Velsen vertaalden we naar een strategische agenda,
die een tussenstap op weg naar 2025 betekent. Verschillende thema’s uit de
strategische agenda zijn als strategische prioriteit al uitgewerkt in de perspectiefnota die u eerder dit jaar vaststelde. U, als raad, heeft aangegeven welke
opties uw voorkeur hebben bij de uitwerking van de strategische prioriteiten.
Met het beschikbaar stellen van de reserve “Visie op Velsen” heeft u bewerkstelligd dat we hierin kunnen investeren. U vindt in deze begroting de acht
strategische prioriteiten nader uitgewerkt terug. We hebben gekozen om de uitwerking van deze prioriteiten zoveel mogelijk te koppelen aan deze begroting.
Om u de gelegenheid te geven apart over de voorstellen te debatteren en te
besluiten zullen de prioriteiten nog in een apart voorstel geheel uitgewerkt aan
u worden voorgelegd. Om deze reden is het niet nodig bekostiging van deze
prioriteiten financieel uit te werken in deze begroting. Bij de integrale behandeling van deze voorstellen wordt het voorstel financieel toegelicht en vervolgens
is dekking beschikbaar uit de reserve “Visie op Velsen”.
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We nodigen u uit de discussie over strategische prioriteiten en de besteding van
de reserve Visie op Velsen niet te beperken tot de discussie over de begroting
en de perspectiefnota. We hebben juist een reserve “Visie op Velsen”ingesteld
om slagvaardig te kunnen inspelen op voorstellen die het gehele jaar kunnen
worden ingediend.
Voor ons als college is de Visie op Velsen waarin we een vitaal, kennisrijk en
economisch interessant Velsen beschrijven, steeds leidend geweest in keuzes
die we maakten voor investeringen. Juist om onze gemeente interessant te
houden blijven we investeren in onderwijs, juist daarom investeren we samen
met de provincie in een goede Randstedelijke openbaar vervoersverbinding en
juist daarom investeren we in de haveneconomie door verscherpte handhaving.
Soms gaat dat niet zoals gewenst door bijvoorbeeld het wegvallen van investeerders. In een dergelijk geval kijken we naar wat nog wél mogelijk is en kunnen we na een moeilijk proces toch stappen vooruit zetten. De kwaliteitsimpuls
voor het winkelcentrum IJmuiden is hiervan een voorbeeld.
Regierol

Van de lokale overheid wordt zowel door de rijksoverheid als door de burger
een regierol verwacht op terreinen van zorg, welzijn en wonen. Taken in het sociale domein (algemene wet bijzondere ziektekosten, participatiewet en jeugdzorg) worden gedecentraliseerd naar gemeenten. Tegelijkertijd wordt door het
Rijk ook bezuinigd op deze taken. Onzekerheden over bezuinigingen maken
het moeilijk plannen te maken. In Velsen kunnen we gelukkig goed met deze
onzekerheden omgaan. We staan er financieel goed voor, hanteren onze eigen
visie en agenda zoveel mogelijk als leidraad en zoeken veelvuldig samenwerking met partners in de regio. Zo hebben we met de overige IJmondgemeenten
“IJmond werkt” opgericht voor het begeleiden van mensen zonder werk naar
een passende baan.
Bij onze burgers merken we natuurlijk ook dat de crisis onzekerheden met zich
mee brengt. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd de stijging van de gemeentelijke lasten te beperken tot de inflatiecorrectie. De rioolheffing hebben
we zelfs kunnen verlagen. Tegelijkertijd blijven we investeren in bijvoorbeeld
onderwijs en een goede leefomgeving. We zien in Velsen genoeg positieve
ontwikkelingen om vertrouwen te hebben in een vitaal en toekomstbestendig
Velsen.
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Regionale samenwerking

In de regio wordt intensief samengewerkt op tal van thema’s. Voor Velsen zijn
de overige IJmondgemeenten belangrijke partners. Zeker op het terrein van de
decentralisaties in het sociale domein worden stilzwijgend grote stappen gezet.
Na de presentatie van het IJmond kansenonderzoek werken we nu volop aan
mogelijke scenario’s voor verdere samenwerking. Het integreren van de afzonderlijke ambities tot één IJmond ambitie is ons uitgangspunt. Het succesvol
agenderen van een gezamenlijk thema zoals luchtkwaliteit en het opstellen van
een regionale mobiliteitsvisie zijn voorbeelden van één IJmond ambitie.
We zijn ook in de Metropool Regio Amsterdam een actieve partner. De MRA
is met name belangrijk in het stimuleren van innovatie in techniek, visserij en
maakindustrie, dat het kernpunt van de Visie op Velsen vormt. Daarom hebben
we succesvol gepleit voor meer aandacht voor techniek en de maakindustrie in
de Amsterdam Economic Board. Omdat het van essentieel belang is voor het
behoud van bedrijven in onze regio nemen we als gemeente deel in het initiatief
een techniekcampus op te richten. In 2014 zal dit verder worden uitgewerkt.
Een succesvol resultaat van regionale samenwerking is de visie Noordzeekanaalgebied 2040. Terwijl soms verschillende belangen spelen, zijn we er toch
in geslaagd een gezamenlijke visie vast te stellen.
In het komende jaar zal ook een aantal discussies over bestuurlijke structuren
worden geïntensiveerd. In de perspectiefnota spraken we al over de mogelijke
provinciale herindeling en de opheffing van de WGR+ regio’s (stadsregio’s). Als
Velsen zullen we wellicht opnieuw een afweging moeten maken welke plaats
we willen innemen in een mogelijk nieuwe stadsregioconstructie.
We staan op een punt van terugkijken en vooruitkijken. Een belangrijk resultaat
van het werk in de afgelopen jaren is dat we fundamenteel anders zijn gaan
werken. Op het gebied van omgang met de burger (drie decentralisaties), met
partners in de regio (IJmond samenwerking en actieve partner MRA) en met
een lange termijn visie. In Velsen kunnen we dit, in tegenstelling tot veel andere
gemeenten, combineren met financiën die op orde zijn en die zelfs ruimte laten
voor investeringen. Velsen is klaar voor de toekomst!
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Leeswijzer
Algemeen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe de begroting is opgezet en ingedeeld.
Het is ook een leeswijzer voor de begrotingsstukken.
Veel van de opzet en indeling van de begroting is vastgelegd in het (rijks)Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); daarbinnen heeft
de gemeente vrijheden voor de verdere invulling. Zo mag een gemeente zelf
bepalen welke programmaindeling ze wil hanteren. Naast een aantal verplichte
paragrafen kan de gemeente paragrafen toevoegen.
Het financiële meerjarenperspectief

Het eerste deel van de begroting, het financiële meerjarenperspectief, geeft
aan wat de actuele beleidsuitgangspunten zijn, hoe de financiële ramingen
tot stand zijn gekomen, welke afwegingen in algemene zin zijn gemaakt en
welke belangrijke mutaties ten opzichte van de vorige begroting hebben plaats
gevonden. Ook wordt enige financiële achtergrondinformatie gegeven. De lezer
die een globaal beeld wil krijgen van de financiële begroting heeft genoeg aan
dit algemene deel.
Programma’s

Daarna wordt de begroting per programma gepresenteerd. De gezamenlijke
programma’s vormen een compleet beeld van de Velsense financiën, er worden
dus geen baten en lasten buiten de programma’s om verantwoord.
Per programma wordt de volgende informatie verstrekt:
a.
een overzicht van de collegeproducten die bij het programma horen;
b.
een beschrijving van de programmadoelstelling, hoofddoelstellingen en
prestaties in de zgn. doelenboom, met de bijbehorende collegeproducten;
c.
de uitgangspunten die bij het programma horen;
d.
een contextomschrijving met daarin opgenomen een omschrijving van de
lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen van het programma;
e.
een overzicht van het vigerend beleidskader en de overige verwijzingen;
f.
een verdere uitwerking van de hoofddoelstellingen met toelichting op de
te verrichten prestatie(s);
g.
de relevante stuurgegevens in de vorm van effect- en prestatieindicatoren;
h.
cijfermatige overzichten van de programmabegroting en het meerjaren
perspectief;
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i.
j.

een samenvatting van de financiële mutaties uit de Perspectiefnota 2013;
een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma.

De financiële gegevens vermelden naast de ramingen voor de komende 4 jaren
ook de raming uit het lopende begrotingsjaar en de laatste vastgestelde jaarrekening. De lasten en baten worden per saldo per collegeproduct weergegeven
zonder mutaties in de reserves. Deze laatste worden in het overzicht per programma afzonderlijk vermeld. Uiteindelijk wordt vervolgens het saldo vermeld,
inclusief mutaties in de reserves.
De toelichting op de cijfers van het programma bevat een samenvatting van de
mutaties uit de Perspectiefnota 2013. Andere wijzigingen in de programma’s
worden veroorzaakt door indexering van de begrotingsposten, het verwerken
van de salariskosten en de kapitaallasten. Deze posten worden als totaal in
hoofdstuk 1 toegelicht. In de programma’s is kortheidshalve een verwijzing opgenomen.
Let op: een “-“ (minteken) voor het saldo betekent een bate; de meeste programmaonderdelen kosten per saldo geld en hebben geen teken voor het saldo
staan, tenzij anders aangegeven.
In de tabellen kunnen kleine afrondingsverschillen aanwezig zijn omdat de
meeste tabellen afgerond zijn op € 1.000.
Paragrafen

Na de programma’s volgen de paragrafen. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die verspreid in de begroting
voorkomen, worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor er meer inzicht
gegeven kan worden. In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede gegeven
van de begroting.
Ten slotte

In deze begroting zijn alle bekende (financiële) gegevens meegenomen tot en
met 29 augustus 2013.
Feiten en ontwikkelingen die na deze datum bekend zijn geworden, zijn dan
ook niet verwerkt en zullen zoals gebruikelijk in de P&C-cyclus worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2014.
Daarnaast wordt u via collegeberichten tussentijds op de hoogte gehouden.
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1.

Financieel meerjarenperspectief 2014-2017

1.1 Algemeen
Inleiding

De op 4 juli 2013 vastgestelde Perspectiefnota 2013 is de opmaat voor de begroting 2014. Met het besluit heeft de raad de kaders gegeven voor het uitwerken van de begroting 2014 en het meerjarenperspectief.
Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten: de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief, een overzicht van de saldi van de programma’s en op onderwerpen die verder van belang zijn voor de begroting 2014.

Aanpassingen in de begroting

In de begroting 2014 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn in de
Perspectiefnota 2013 opgenomen. Het betreft:
1.Toezicht en handhaving;
2.Monumenten;
3.Kostenverdeelsleutels.
Hieronder volgt een korte toelichting op de uitwerking van deze punten.

Kaders

De begroting is gebaseerd op de volgende, in de Perspectiefnota 2013 vastgestelde kaders:
De materiële begrotingsposten en de in de begroting opgenomen subsidies zijn,
voor zover zij daarvoor in aanmerking komen, met 1% verhoogd ten opzichte
van de begroting 2013. De in de begroting opgenomen inkomsten, zoals huren
en pachten, zijn met 3% verhoogd. Bij de berekening van de rechten en heffingen is rekening gehouden met 3% inflatie en maximale kostendekkendheid van
de rechten.
De loonstijging is 0%. De uitwerking in de begroting van deze onderdelen zal
hieronder worden toegelicht. De algemene uitkering van de gemeente is overeenkomstig de informatie uit de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken opgenomen.
Strategische prioriteiten

De strategische prioriteiten uit de Perspectiefnota 2013 hebben in de programma’s een eigen plaats gekregen. In dit onderdeel is een toelichting opgenomen
per prioriteit en welke activiteiten in 2014 zullen worden uitgevoerd. Dit onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad van het definitieve voorstel. Tevens
is zoveel mogelijk aangegeven wanneer het definitieve plan aan de raad wordt
aangeboden. In de begroting en meerjarenperspectief zijn de prioriteiten niet
cijfermatig opgenomen. Pas nadat de raad een besluit heeft genomen over een
uitgewerkt plan voor een strategische prioriteit, zal de prioriteit financieel verwerkt worden in de begroting.

1.

Toezicht en handhaving

2.

Monumenten

3.

Kostenverdeelsleutels

In de begroting 2014 zijn, op basis van de kadernota Integrale handhaving
2013-2016, per programma de daarmee verband houdende beleidsontwikkelingen inzake toezichts- en handhavingstaken opgenomen. De begroting wordt
echter op hoofdlijnen gepresenteerd. Hierdoor wordt niet expliciet zichtbaar wat
de financiële inzet is. De financiële gegevens zijn opgenomen bij de betreffende
collegeproducten.
Als bijlage bij de begroting zijn de begrotingsposten toezicht en handhaving uit
alle programma’s in een overzicht samengevat.

De diverse activiteiten ten behoeve van het in standhouden van Monumentale
objecten waren ondergebracht in programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen en in programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen. Het beleidsveld Monumenten is nu volledig in programma 5 ondergebracht bij het collegeproduct
Musea. In de wettelijke voorschriften (BBV) worden de monumenten ingedeeld
onder de gemeentelijke functie Musea.

In artikel 19 van de Financiële verordening is vastgelegd dat ‘het college zorgdraagt voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten
van de productraming en de productrealisatie en deze vastlegt in kostenverdeelsleutels’.
In de begroting 2014 zijn nieuwe, door het college vastgestelde, verdeelsleutels gebruikt voor de toerekening van de indirecte kosten. Indirecte kosten zijn
kosten die in eerste instantie niet direct toegerekend kunnen worden aan een
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(college)product. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de salariskosten van de
medewerkers, de kosten van huisvesting en kosten van ICT. Deze indirecte
kosten worden met verdeelsleutels toegerekend aan de (college)producten.
Een voorbeeld van een verdeelsleutel is het aantal medewerkers dat is gehuisvest in het stadhuis.
De behoefte aan nieuwe verdeelsleutels is ontstaan om in de begroting de mate
van kostendekking van de rechten1 beter zichtbaar te maken. De nieuwe sleutels voor de toerekening van de indirecte kosten zijn gedetailleerder waardoor
de totale kosten op de producten de werkelijkheid beter benaderen.
De gewijzigde kostentoerekening geeft verschuivingen van de lasten over de
programma’s te zien. De reden is, zoals aangegeven, dat kosten nauwkeuriger
toegerekend zijn aan de programma’s. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte
van de tarieven. De tarieven worden op dezelfde wijze berekend: dit kan door
de nieuwe kostenverdeling eenvoudiger, op basis van de in begroting 2014
opgenomen gegevens.
Overige ontwikkelingen

Naast deze in de Perspectiefnota 2013 aangekondigde aanpassingen, zijn er
nog enkele ontwikkelingen die in meer of mindere mate aanleiding geven voor
veranderingen in de begroting.
De belangrijkste is de in juni in de Staatscourant gepubliceerde aanpassing
van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In dit
besluit zijn twee majeure wijzigingen opgenomen: een verplicht overzicht per
programma van de incidentele baten en lasten en aanvullende vereisten aan de
paragraaf Verbonden Partijen. Er zijn ook enkele kleinere wijzigingen in de BBV
doorgevoerd.
Met ingang van de begroting 2014 is het overzicht incidentele baten en lasten
per programma verplicht.
Het voorschrift is vooral gewijzigd voor het toezicht door de provincie op de
gemeentelijke financiën, maar ook voor de raad geeft dit overzicht aanvullend
inzicht in de begroting. De wijziging is bedoeld om eenvoudiger vast te kunnen stellen dat het meerjarenperspectief structureel sluitend is. In dit hoofdstuk
gaan we financieel inhoudelijk op dit onderwerp in.
Aan de voorschriften inzake de paragraaf Verbonden partijen voldeed de begro1

Hier worden de rioolrechten en de afvalstoffenheffing bedoeld.
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ting in zijn huidige vorm al. In de begroting 2014 is deze paragraaf, op verzoek
van de raad, onafhankelijk van deze ontwikkeling aangepast. Voor een toelichting wordt verwezen naar de inleiding bij deze paragraaf.
Enkele kleinere wijzigingen betreffen de te hanteren begrippen. Een daarvan
is de aanduiding van de paragraaf Weerstandsvermogen. Vanaf de begroting
2014 is heet deze paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Ook de Wet houdbare overheidsfinanciën krijgt meer gestalte. De wet is bedoeld om aan de in EU-verband gehanteerde begrotingsregels te voldoen. Een
van de belangrijkste normen, naast de hoogte van de EMU schuld, betreft het
EMU-saldo. Het doel is om voor de gehele overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) naar een tekort te groeien niet groter dan 3% van het
Bruto Binnenlands Product (BBP). Bestuurlijk is afgesproken dat de gemeenten daar ook aan bijdragen. De medeoverheden (provincie, waterschappen en
gemeenten) dienen als geheel voor 2014 binnen een norm van -0,3 te blijven.
Voor individuele gemeenten zijn er (niet restrictieve) normen gepubliceerd.
Vergelijking met deze normen geeft, ondanks het vrijblijvende karakter voor de
individuele gemeenten, wel inzicht in de ontwikkeling van het EMU-saldo van
de individuele gemeenten. Een nadere toelichting op het EMU-saldo is opgenomen in het onderdeel financiële (meerjaren)begroting van dit hoofdstuk.
Algemene uitkering

Bij het opstellen van de begroting 2014 is de ontwikkeling van de algemene uitkering een van de meest onzekere factoren. Deze belangrijkste inkomstenbron
is vooral afhankelijk van ontwikkelingen van de begroting van de rijksoverheid.
Het volume van de rijksbegroting bepaalt de hoogte van de algemene uitkering.
Wordt er door het Rijk bezuinigd, dan daalt de algemene uitkering van de gemeente. Dit principe wordt ‘samen de trap op en samen de trap af’ genoemd.
Los van dit principe worden er door de rijksoverheid ook bedragen uit het gemeentefonds gehaald. De hoogte van de algemene uitkering is de afgelopen jaren niet goed in te schatten geweest. Binnen een jaar kunnen de inzichten over
de hoogte van de uitkering omslaan van positief naar negatief en vice versa. De
onzekerheid over de ontwikkeling van de algemene uitkering geldt in de huidige
financiële situatie nog steeds.
De hoogte van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2014 is de algemene uitkering relatief vrij hoog. In de meicirculaire 2013 is een groei van het gemeentefonds opgenomen van bijna 6%. De verwachting is dat dit (mogelijk fors) naar beneden
wordt bijgesteld omdat het Rijk minder gaat uitgeven dan in de rijksbegroting is
7

opgenomen. Dit werkt door in het gemeentefonds zodat de algemene uitkering
ook lager wordt.
Het college neemt, mede gezien de omvang van de positieve saldi in de jaarschijven en de onzekere situatie, geen bedrag in de begroting 2014 op om een
eventuele bezuiniging van het Rijk op te vangen.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is een bedrag
opgenomen als risico gebaseerd op de laatste informatie.

Hieronder wordt het verloop van het begrotingssaldo toegelicht. Een negatief
getal geeft een voordeel weer.
2014

2015

2016

2017

-1.547

-1.224

-3.664

-3.664

2 Regeerakkoord grove effecten Velsen

600

2.600

3.300

3.900

3 Voorstellen uit Perspectiefnota

301

506

294

353

-600

-600

-600

-600

-670

-11

4a Indexering lasten naar 1% (perspectiefnota 2013)
4b Dekking via Algemene reserve jaarschijf 2015
Stand meerjarenperspectief Perspectiefnota

-1282
-1.246

Bijdrage Algemene reserve elimineren
Nieuw saldo

0
1.282

-1.246

1.282

-670

-11

5 Algemene uitkering

-396

2.038

3.598

3.782

6 Aanwezige dekking gevolgen regeerakkoord

-600

-2.600

-3.300

-3.900

-2.242

720

-372

-129

19

-32

-234

-465

-481

24

-251

-540

309

343

348

735

310

44

44

-1.969

1.331

-470

-742

-470

-742

Ontwikkelingen algemene uitkering:

Stand begrotingssaldo
Overige ontwikkelingen:
7 Salarissen
8 Kapitaallasten
9 Renteomslag van 4,5 % naar 4 %
10 Overige posten
Stand meerjarenperspectief 2014-2017
Dekking algemene reserve jaarschijf 2015
Stand meerjarenperspectief 2014-2017
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Dit betreft de beginstand van de begroting, waarbij in de begroting 2014 de
jaarschijven 2014 tot en met 2016 overgenomen zijn uit het meerjarenperspectief 2013-2016 en de ontbrekende jaarschijf 2017 gekopieerd is van de jaarschijf 2016.

Nadat het regeerakkoord tot stand gekomen was in oktober 2012 is een doorrekening gemaakt van de mogelijke effecten van het akkoord voor Velsen. Dit
bedrag was, voorzichtigheidshalve, als buffer in het meerjarenperspectief opgenomen om de gevolgen van het akkoord op te vangen. Het regeerakkoord is
door het Rijk uitgewerkt in de meicirculaire 2013.

Stand meerjarenbegroting

1 Meerjarenperspectief 2013-2016

1. Meerjarenperspectief 2013-2016

2. Regeerakkoord grove effecten Velsen

1.2 Financiële (meerjaren)begroting

Bedragen x € 1.000

Toelichting:

-1.331
-1.969

0

3. Voorstellen Perspectiefnota 2013

In de begroting 2014 zijn alle voorstellen uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt,
behoudens de strategische prioriteiten. De voorstellen zijn in de bijlagen opgenomen. De strategische prioriteiten worden in de begroting opgenomen nadat
de raad een voorstel met een uitgewerkt plan van één van de strategische prioriteiten heeft goedgekeurd.
4a. Indexering lasten 1%

In de Perspectiefnota 2013 is de indexering van de begrotingsposten (lasten)
vastgesteld op 1%.
4b. Dekking algemene reserve

In de Perspectiefnota 2013 was in het meerjarenperspectief voor de jaarschijf
2015 een bijdrage uit de algemene reserve voorzien. Voor een helder inzicht in
de ontwikkeling van het saldo in deze jaarschijf is dit bedrag weer geëlimineerd.
5. Algemene uitkering

De algemene uitkering is gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2013
van het Rijk. In de meicirculaire zijn onder meer de maatregelen uit het regeerakkoord (oktober 2012) verwerkt.
6. Aanwezige dekking gevolgen regeerakkoord

Nu de meicirculaire 2013 in de begroting is verwerkt, en daarmee de gevolgen
voor de algemene uitkering van het regeerakkoord, is het bedrag dat als buffer
was opgenomen niet meer nodig. Deze wordt hier in het meerjarenperspectief
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geëlimineerd. Geconcludeerd kan worden dat het eerder opgenomen bedrag de
gevolgen van de meicirculaire goed opvangt.
7. Salarissen

De salarissom is niet gestegen. De kosten van voormalige werknemers en bestuurders nemen in het meerjarenperspectief door verloop af.
8. Kapitaallasten

Het voordeel op de kapitaallasten wordt verklaard uit een lagere rente voor
langlopende leningen die de gemeente betaalt. Leningen die 10 jaar geleden
zijn afgesloten en nu aflopen, worden tegen een lager percentage afgesloten.
Het onregelmatige verloop kan worden verklaard doordat investeringen naar
een later jaar verschoven zijn.
9. Renteomslag

Het percentage van de renteomslag is 4,5%. Met dit percentage worden in de
begroting en jaarrekening de lasten berekend van het vermogensbeslag van
de investeringen. Het percentage van 4,5% ligt boven de rente op de kapitaalmarkt. Het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente op dit moment betaalt
voor de afgesloten langlopende leningen is ca 4%. De raad wordt nu het voorstel gedaan om de renteomslag naar 4% te brengen. De genoemde bedragen
betreffen een nadeel omdat minder rente ontvangen wordt bij de producten
grondexploitaties en riolering.
10. Overige posten
a) Kwijtschelding

Het beroep op het kwijtschelden van gemeentelijke belasting neemt, ondermeer
vanwege de economische crisis, toe. Deze kosten worden in de tarieven doorberekend en zijn in de opbrengsten van de rechten verdisconteerd.
b) Heffingen

De opbrengsten rioolrecht zijn lager, door lagere kapitaallasten en goedkopere
methode van werken bij het onderhoud van het riool. Hierdoor is het niveau van
de kosten die doorberekend worden lager. Het rentepercentage waarmee in de
tarieven gerekend wordt (over investeringen in het riool) is lager dan de omslagrente. Dit rentepercentage zal in drie jaar gebracht worden naar de omslagrente (in 2016 4%). Dit levert jaarlijks (tot en met 2016) hogere opbrengsten op.
De OZB geeft een meeropbrengst van ca € 90.000.
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c) Kosten HVC

De begroting 2014 is in overeenstemming gebracht met de kosten die voortkomen uit de overeenkomst met HVC.
d) Begraafplaatsen

Op de begrotingspost begraafplaatsen is een voordeel dat in de 1e Burap 2013
is gerapporteerd. De post is structureel en daarom nu in het meerjarenperspectief opgenomen.
e) Transitiekosten

In de meicirculaire 2013 is vermeld dat in het gemeentefonds 2014 ten behoeve
van de transitiekosten jeugdzorg (€ 26.878) en voor Awbz (€ 134.000) geld is
gestort. Dit bedrag is opgenomen in de algemene uitkering. De posten zijn in de
begroting bij de diverse programma’s verwerkt.
f) Huren

Na een analyse van de huurinkomsten blijken de huurinkomsten structureel
lager te zijn (€ 35.000).
EMU-saldo Wet HOF

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van
medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. In de septembercirculaire 2012 zijn individuele waarden per gemeenten bekend gemaakt. Hoewel dit
niet restrictief is, alle medeoverheden zijn collectief verantwoordelijk voor het
binnen de norm blijven, geeft het wel inzicht hoe de gemeente het doet.
De norm is een percentage van het begrotingstotaal en wordt jaarlijks bepaald.
Voor 2013 is dit bedrag gebaseerd op het begrotingsjaar 2012 en bedraagt
€ 6.821.000. Het EMU-saldo voor het begrotingsjaar 2013 geeft een tekort van
- € 8.858.000 (30% boven de norm). De jaren 2014 en 2015 geven een ongunstiger beeld, vooral door het grote volume aan investeringen. De norm (voor de
gehele medeoverheden) is dit voorjaar in het bestuursakkoord afgesproken. In
dat akkoord zijn tevens norm afspraken gemaakt voor de komende jaren. De
normafspraak voor 2013 blijft -0,5%. Er is tevens een ambitie uitgesproken om
de norm naar -0,3 bij te stellen. Zie in de bijlage het overzicht EMU-saldo.
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Overzicht meerjarenperspectief per programma
Bedragen x € 1.000

Programma
01 Economische zaken, recreatie en toerisme
02 Werk en inkomen
03 Maatschappelijke Zorg
04 Jeugd en educatie
05 Cultuur en culturele voorzieningen
06 Sport
07 Openbare ruimte
08 Milieu
09 Ruimtelijke ordening en wonen
10 Openbare orde en veiligheid
11 Bestuur, bevolkingszaken, burgerparticipatie
Algemene Dekkingsmiddelen
Geraamde resultaat

Rekening 2012

Primitieve Begroting
2013

1.355
5.674
17.807
8.811
5.648
5.470
15.989
-1.395
7.100
7.561
9.341
-83.361
0

Gewijzigde Begroting
2013

1.815
5.686
17.615
10.382
4.702
5.691
17.191
-1.699
5.875
7.449
8.838
-83.545
0

Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

1.781
5.593
17.748
10.526
4.702
5.690
17.280
-1.614
6.005
7.474
8.922
-85.078
-969

1.705
5.693
17.135
10.339
4.306
5.436
16.208
-97
6.282
6.223
9.677
-84.877
-1.969

1.739
6.113
16.598
10.628
4.314
5.307
16.661
-311
6.000
6.283
9.528
-81.527
1.332

1.607
6.063
16.180
10.668
4.320
5.211
16.788
-519
5.865
6.313
9.305
-82.272
-470

Begroting 2017
1.598
6.034
16.150
10.530
4.313
5.124
16.603
-333
5.847
6.366
9.213
-82.187
-742

In de kolom ‘gewijzigde begroting 2013’ zijn de ontwikkelingen tot en met de 1e bestuursrapportage 2013 meegenomen. Een plus betreft hier een nadelig saldo, een negatief bedrag is een voordelig saldo

Overzicht ontwikkeling saldo voor en na mutaties reserves
bedragen x € 1.000

Totaal programma’s en algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2014
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

-858
647
-1.758
-1.969

Begroting 2015
1.950
1.124
-1.743
1.332

Begroting 2016

Begroting 2017

-453
1.178
-1.195
-470

-1.373
1.653
-1.022
-742

In de begroting is per programma de ontwikkeling van het saldo voor en na mutaties reserves opgenomen. Dit overzicht geeft een totaaloverzicht.

Overzicht programmabegroting 2014
Bedragen x € 1.000

Programma
01 Economische zaken, recreatie en toerisme
02 Werk en inkomen
03 Maatschappelijke Zorg
04 Jeugd en educatie
05 Cultuur en culturele voorzieningen
06 Sport
07 Openbare ruimte
08 Milieu
09 Ruimtelijke ordening en wonen
10 Openbare orde en veiligheid
11 Bestuur, bevolkingszaken, burgerparticipatie
Algemene Dekkingsmiddelen
Geraamde resultaat

Rekening 2012
Lasten
Baten
Saldo

2.158
31.360
22.053
11.340
6.013
7.699
18.635
14.833
10.868
7.698
11.189
0
143.846

-803
-25.686
-4.245
-2.529
-365
-2.229
-2.645
-16.229
-3.768
-137
-1.849
-83.361
-143.846

1.355
5.674
17.807
8.811
5.648
5.470
15.990
-1.395
7.100
7.561
9.341
-83.361
1

Gewijzigde begroting 2013
Lasten
Baten
Saldo

4.085
30.589
20.445
13.161
5.872
7.819
20.487
14.341
27.305
7.676
10.897
-5.503
157.174

-2.304
-24.996
-2.697
-2.635
-1.170
-2.129
-3.207
-15.955
-21.300
-202
-1.975
-79.575
-158.145

1.781
5.593
17.748
10.526
4.702
5.690
17.280
-1.614
6.005
7.473
8.922
-85.078
-972

Begroting 2014
Lasten
Baten
Saldo

2.405
30.819
19.405
12.010
4.314
7.488
16.612
16.384
16.083
6.527
11.781
-3.774
140.053

-700
-25.125
-2.271
-1.671
-7
-2.051
-404
-16.481
-9.802
-304
-2.104
-81.103
-142.022

1.705
5.693
17.135
10.339
4.306
5.436
16.208
-97
6.282
6.223
9.677
-84.877
-1.969

In de kolom ‘gewijzigde begroting 2013’ zijn de ontwikkelingen tot en met de 1e bestuursrapportage 2013 meegenomen.Een plus betreft hier een nadelig saldo, een negatief bedrag is een voordelig saldo.
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Vermogenspositie

Het eigen vermogen is afgenomen. Het weerstandsvermogen is eveneens
afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2012 maar voldoet aan de door
de raad vastgestelde norm. Voor de debt-ratio is een streven uitgesproken voor
een norm lager dan 80%. Op dit moment voldoet de gemeente hier aan. Het
college benadrukt echter dat zij, in deze tijd van economische recessie, een
stimulerende rol in de (plaatselijke) economie van de gemeente gewenst vindt.
Reservepositie

Overzicht van reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000

saldo per 1-1-2014

vermeerderingen

verminderingen

saldo per 31-12-14

saldo per 31-12-15

saldo per 31-12-16

saldo per 31-12-17

Bestemmingsreserves

20.096

647

1.758

18.985

18.367

18.350

18.981

Algemene reserves

21.102

0

0

21.102

21.102

21.102

21.102

Totaal reserves

41.199

647

1.758

40.088

39.469

39.452

40.084

12.064

694

422

11.735

12.082

13.204

12.802

3.926

-95

162

3.669

3.379

2.988

2.609

15.990

599

583

15.404

15.461

16.193

15.411

Reserves

Voorzieningen
Onderhoudsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen
Bedrag x € 1

Prog

Programma

Dotatie aan reserve

Onttrekking aan reserve

Verklaring

1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
2 Werk en inkomen

302.704

Dekking kosten actieplan Wwb

50.000

Dekking kosten subsidiebanen

3 Maatschappelijke zorg
4 Jeugd en educatie
5 Cultuur en culturele voorzieningen
6 Sport

233.476

Dekking kapitaallasten sportaccommodaties

140.760

Dekking kapitaallasten woonwagens

7 Openbare ruimte
8 Milieu
9 Ruimtelijke ordening en wonen
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Prog

Programma

Dotatie aan reserve

Onttrekking aan reserve

10 Openbare orde en veiligheid

Verklaring

300.000

Taakstelling niet strategische verkopen

250.000

Dekking kosten revitalisering Havengebied

362.203

Dekking kapitaallasten Gebouw B

118.933

Dekking kapitaallasten publiekshal

11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
AD Algemene dekkingsmiddelen

Totaal reserves

130.000

Res dekking kapitaallasten Gebouw B

70.000

Res dekking kapitaallasten publiekshal

150.000

Res dekking kapitaallasten De Ring

297.128

Toevoeging rente aan reserve

647.128

1.758.076

Toelichting

In programma 2 is een bijdrage uit de reserve WWB voorzien om de hogere
lasten van uitkeringsverstrekking te dekken. De reserve is in de voorjaarsnota
2012 ingesteld om verschillen tussen uitgaven en de inkomsten van het rijk te
verevenen. De bijdrage uit de reserve beleidsspeerpunten om de lasten van de
subsidiebanen te dekken is besloten bij de 1e Burap 2012.
De dekking kapitaallasten woonwagens in programma 9 is overeenkomstig het
besluit R07.0072 d.d. 29 november 2007. De taakstelling strategische aankopen is een bijdrage in het begrotingsaldo die als bezuinigingstaakstelling was
opgenomen in de begroting 2011.
In programma 10 is een bijdrage voorzien van € 250.000 uit de reserve revitaliseren Havengebied, overeenkomstig het raadsbesluit nr. R13.049 d.d. 6 juni
2013.
De overige toevoegingen en onttrekkingen (programma 6 en algemene dekkingsmiddelen) aan de reserve Dekking kapitaallasten activa zijn, overeenkomstig de nota Reserves en voorzieningen, in de begroting opgenomen. Dit betreft
diverse investeringskredieten.
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Totaaloverzicht incidentele baten en lasten per programma

Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de incidentele bedragen in de begroting. Over het algemeen zijn de incidentele posten lasten. De
conclusie is dat het meerjarenperspectief, gelet op de incidentele posten, structureel sluitend is.
Programma

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

Toelichting

1

Toerisme

30.000

120.000

0

0

Begroting 2013 Sail

2

Re-integratie

50.000

50.000

0

0

PN 2012 - Subsidiebanen

2

Re-integratie

-50.000

-50.000

0

0

PN 2012 - Subsidiebanen - dekking uit reserve

3

Wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorz.

15.000

0

0

0

Begroting 2013 - nieuw beleid - steunpunt Zeewijk

3

Schuldhulpverlening

70.000

70.000

0

0

PN 2013 - Preventie Schuldhulpverlening

3

Schuldhulpverlening

14.000

10.000

0

0

PN 2013 - Deskundigheidsbevordering

3

Schuldhulpverlening

18.000

0

0

0

PN 2013 - Preventie jeugd

3

Transitie Awbz

134.000

0

0

0

Meicirculaire 2013

4

Aangepast vervoer

40.000

40.000

0

0

PN 2013 –Lokaal onderwijsbeleid gymnastiekvervoer

4

Transitie jeugdzorg

26.878

0

0

0

Meicirculaire 2013

8

Milieubeleid

39.000

0

0

0

PN 2012 - Meetnet luchtkwaliteit

9

Ruimtelijk beleid

125.000

0

0

0

PN 2012 - Ontwikkeling structuurvisie

9

Ruimtelijk beleid

45.000

0

0

0

PN 2012 - Landschapsbeleidsplan

10

Integriteit en Veiligheid

250.000

250.000

0

0

Bijdrage revitalisering Havengebied R13.049

10

Integriteit en Veiligheid

-250.000

-250.000

0

0

Dekking uit reserve Revitalisering Havengebied

11

Bedrijfsvoering

30.000

0

0

0

PN 2013 - Digitaal werken

586.878

240.000

0

0

Totaal

Een min teken voor het bedrag geeft aan dat dit bedrag een bate is. Positief wil zeggen dat het om een uitgave gaat.
Met de afkorting PN wordt verwezen naar de perspectiefnota van het aangeduide jaar.

Terug naar
inhoudsopgave

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

13

Programma 1

Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

1,7%

Programma 11
Programma 10

Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 7
Programma 6

Programma 4
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

		

Subdoelstellingen

Subdoelstelling 1.1.1
Het economisch versterken van de sector Haven
en Industrie en van de vestigingsplaats IJmuiden
/ IJmond
Hoofddoelstelling 1.1.
Economische ontwikkeling
Collegeproduct
C 6011 Economische stimulering

Subdoelstelling 1.1.2
Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca

Hoofddoelstelling 1.2 Recreatie en Toerisme

Collegeproducten
C 6012 Toerisme
C 6013 Recreatie
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Subdoelstelling 1.2.1
Het realiseren, versterken en in stand houden
van de toeristische en recreatieve mogelijkheden
t.b.v. inwoners van Velsen en bezoekers/toeristen
buiten Velsen

		

Prestaties
- Het profileren van IJmond als technologieregio, waardoor ook nieuwe
bedrijven en vakopleidingen zich tot deze regio aangetrokken voelen
- Het versterken van de positie van IJmuiden als draaischijf voor vis
- Het versterken van de positie van IJmuiden in de offshore
- Het pakken van de kansen voor de kusthaven in de groeimarkt voor
ferry en cruises
- Een competitief vestigingsmilieu voor zakelijke diensten, die gelieerd
zijn aan de strategische sectoren
- Het bevorderen van de instroom en een succesvol studieverloop in technisch
en maritiem onderwijs, opdat jonge mensen kiezen voor technische en 		
maritieme beroepen, en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs
en bedrijven zodat zij slagkracht houden
- Uitvoeren Economische Agenda 2011-2014

- Vernieuwing winkelcentrum IJmuiden
- Faciliteren schaalvergroting bouwmarkten
- Faciliteren schaalvergroting supermarkten
- Stimuleren samenwerking lokale middenstand en marktkooplieden
- Stimuleren professionalisering van de markten
- Stimuleren leerwerkplaatsen op de markten
- Stimuleren en faciliteren van nieuwe en bijzondere overnachtingsmogelijkheden
- Verbeteren “vindbaarheid” toeristische horecalocaties
- Uitvoeren Economische Agenda 2011- 2014
- Stimuleren realisatie Kustvisie IJmuiden aan Zee
- Verknopen wandel- en fietsroutes met attracties, realiseren wandelnetwerk
(deels)
- Inspelen op ferry- en cruisepassagiers en beter benutten toeristische
potenties haven
- Beter benutten cultuurhistorisch erfgoed
- Stimuleren evenementen & congressen, duurzaam toerisme, zakelijke
toerisme en uitbreiding verblijfsaccommodaties
- Ruimte bieden aan groei wind- en watersport op de stranden
- De identiteit van IJmuiden aan Zee koppelen aan de marktkansen
- Productontwikkeling stimuleren gekoppeld aan het project Amsterdam
Bezoeken Holland Zien
- Uitvoeren Economische Agenda 2011-2014
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Uitgangspunten voor dit programma

Invulling strategische prioriteiten

Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven gevoegd bij het accent
van de Visie op Velsen 2025 op een Velsense economie die zich dynamisch,
kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dat het college kiest voor beheerste
investeringen in dit programma. Daarbij is het de ondernemer die het doet. Het
college kiest dan ook voor een faciliterende en voorwaardenscheppende rol en
het daarbinnen verbinden van partijen.

Techniek Campus IJmond

Contextomschrijving
Economische Ontwikkeling

De crisis trekt diepe sporen in de economie. Het algemene beeld: consumenten
besteden minder ondernemers investeren weinig, de werkgelegenheid loopt
terug, de werkloosheid stijgt, vooral onder jongeren. Door dalende huizenprijzen
en de onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek valt woningmarkt stil en
dat heeft ook negatieve effecten op de arbeidsmarkt. Ondernemers investeren
minder in bedrijfsgebouwen, machines en installaties. Dat heeft vooral de
bouwsector flink geraakt. In de IJmond is de werkgelegenheid in vrijwel alle
bedrijfstakken gedaald, met uitzondering van handel en logistiek, de informatieen communicatiesector en de zorg. Bij dit negatieve beeld zijn overigens
wel positieve kanttekeningen te plaatsen. De staalindustrie worstelt met een
forse terugval in de vraag, maar met alerte maatregelen en een klantgerichte
aanpak doet Tata Steel IJmuiden het relatief goed. Wat de visserij betreft blijft
de aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden stijgen.
IJmuiden telt als uitvalsbasis voor de offshore steeds meer mee en ook het
aantal cruisecalls aan de nieuwe cruiseterminal groeit.
Werkloosheid geeft zorgen

De werkloosheid in de IJmond geeft zorgen, vooral voor jongeren die geen
startkwalificatie hebben. Die situatie vraagt van bedrijfsleven, vakonderwijs en
gemeente extra inzet in de verbetering van de aansluiting van onderwijs op
de arbeidsmarkt. Het college wil zich via het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs
(PAO) IJmond met de Arbeidsmarktagenda 2011-2014 sterk maken. Voor het
bedrijfsleven is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel
van levensbelang. Met de toenemende vergrijzing ligt hier een extra uitdaging.
Het imago van techniek is de laatste jaren wat verbeterd, maar hier is nog een
wereld te winnen. Met bedrijfsleven en vakonderwijs zet het college zich in om
de instroom vanuit het basisonderwijs naar het technisch en maritiem onderwijs
te verhogen.
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Samen met Tata Steel en andere bedrijven in de metaalsector, Kamer van
Koophandel, provincie Noord-Holland en Nova College zet het college zich in
om te komen tot een Techniek Campus IJmond.
De focus is primair gericht op versterking op vakmanschap en innovatie in de
maakindustrie.
De Techniek Campus wil de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en overheden in de maakindustrie in de IJmond en
Metropoolregio Amsterdam versterken.
De ambitie is om het technisch onderwijs verbreden en versterken, de
arbeidsmarkt voor technisch personeel te vitaliseren en open innovatie te
stimuleren. In de campus ontmoeten het technisch onderwijs en bedrijfsleven,
stemmen vraag en aanbod op elkaar af en werken zij samen in onderwijs-,
stage- en onderzoeksprojecten.
De regio wil aantrekkelijk zijn voor innovatief bedrijfsleven en voor technisch
talent en de campus draagt daar aan bij. Het streven is om nog in 2013 een
uitgewerkt voorstel aan de partners voor te leggen.
Kustvisie

Door de veranderingen in de markt is realisatie van de vastgestelde Kustvisie
lastig. Het is te verwachten dat het gebied Kustvisie op een meer organische
manier ontwikkeld zal worden in fasen met verschillende marktpartijen, en
eventueel met deels tijdelijke invullingen. Vanuit Kennemerstrand N.V. zal een
onderzoek gestart worden naar de beste ontwikkelstrategie voor het gebied.
Aansluitend daarbij wordt de rol van de gemeente wellicht anders dan tot nog
toe.
Als vervolg op de Perspectiefnota zal in het najaar van 2013 aan B&W en
de raad voorgesteld worden om te onderzoeken of de gemeente naast een
kaderstellende rol ook een regierol kan vervullen en in samenwerking binnen
Kennemerstrand N.V. kan investeren in het gebied. Daarbij stellen we voor
om flexibel om te gaan met de ruimtelijke uitwerking van het vastgestelde
plan Kustvisie. Aan de raad zal gevraagd worden om een krediet beschikbaar
te stellen waarmee expertise ingehuurd kan worden en waarmee B&W in
staat gesteld worden om snel in te spelen op onderzoeksvoorstellen vanuit
Kennemerstrand N.V. en noodzakelijke voorbereidingskosten als zich
marktkansen voordoen.
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Beleid/kader dat van kracht is

• Economische agenda 2011-2014
• Arbeidsmarktagenda IJmond 2011-2014
• Gebiedsagenda 2013-2016
• Visie Noordzeekanaalgebied 2040
• Economische beleid Metropoolregio Amsterdam
Economische agenda 2011-2014

Om de programmadoelstelling met de daaraan gekoppelde hoofddoelstellingen
te kunnen bereiken, is de Economische agenda 2011-2014 opgesteld. De
Economische Agenda kent drie delen: deel 1 Haven & Industrie, deel 2
Detailhandel & Horeca en deel 3 Toerisme & Recreatie. De agenda is een
praktische en dynamische agenda. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de
voortgang. Daarbij wordt ook ingespeeld op de Visie op Velsen 2025 en de
Strategische Agenda 2016.
Strategische Agenda 2013-2016 vraagt extra inzet

De Visie op Velsen 2025 impliceert een koerswending die vooral op het
beleidsterrein van economische zaken een grotere inzet vraagt. De extra inzet
spitst zich de komende jaren toe op:
• profilering en de marketing van de IJmond als topregio voor technologie en
logistiek en van de vestigingsplaats IJmond voor technologiebedrijven en
kennisinstituten;
• bevordering van kennisuitwisseling van en tussen ondernemingen en 		
kennisinstellingen (waaronder TU Delft en Wageningen University & 		
Research);
• versterking van het innovatievermogen van ondernemingen en van de 		
kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren, onder meer door de 		
organisatie van kennis- en innovatietafels;
• verbreding van het aanbod van vakopleidingen in techniek en logistiek 		
alsmede stimulering van de schoolkeuze in die richting;
• versterking van de positie van de IJmond in de metropoolregio Amsterdam.
Bij de Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda 2013- 2016 hoort een
aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat voor zowel inwoners, ondernemers als
toeristen. Om jongeren aan IJmuiden te binden is het van belang dat IJmuiden
kwalitatief goede voorzieningen biedt, zoals een gevarieerd aanbod van horeca
& detailhandel en voldoende mogelijkheden om te recreëren aan de kust, op
het strand en in het groen.
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Vanuit programma 1 wordt de komende jaren extra ingezet op:
• bevordering van het (zakelijke) toerisme, evenementen en congressen o.a.
door Velsen/IJmuiden aan Zee te profileren als aantrekkelijke locatie dichtbij
Amsterdam en Schiphol;
• verdere ontwikkeling en promotie van IJmuiden als avontuurlijke kustplaats
en stoere dynamische haven; realisatie van de Kustvisie IJmuiden aan Zee,
meer betrekken van haven en vis bij toerisme, beter inspelen op ferry- en
cruisepassagiers;
• aantrekkelijker maken van het winkelcentrum IJmuiden;
• ontwikkeling van Spaarnwoude als recreatief groengebied tussen de steden,
versterken van de kwaliteit en uitstraling van het gebied en het realiseren van
een wandelnetwerk.

Programmadoelstelling

Het bevorderen van de economische vitaliteit van Velsen.
Gebiedsprogramma IJmond

De IJmondgemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland en
het regionale bedrijfsleven een economisch gebiedsprogramma opgesteld.
Vanuit het kerndoel: versterking van de economische positie van de IJmond,
ligt de primaire focus in dit programma op versterking van de maakindustrie.
Daarnaast kiest het programma voor ondersteuning van de offshore cluster en
bundeling goederenstromen (in nauwe samenwerking met IJmond Bereikbaar).
Het programma geeft richting aan de werkzaamheden van het Regionaal
Economisch Bureau IJmond.
Noordzeekanaalgebied

In juli 2013 hebben de raden van de Noordzeekanaalgemeenten, de betrokken
ministeries en tenslotte in september ook de provincie Noord-Holland
zich uitgesproken over de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Met enkele
wijzigingen is de visie in oktober door de stuurgroep vastgesteld. Nu wordt
gewerkt aan de uitvoeringsagenda die in het voorjaar van 2013 aan de partners
wordt voorgelegd.
Metropoolregio Amsterdam en topsectorenbeleid

Het Rijk wil dat 9 topsectoren waarin Nederland al in uitblinkt, nog sterker
worden om onze concurrentiepositie te vergroten. Zowel vanuit het Rijk als
vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt hierop ingezet. Voor de
IJmond zijn vooral de topsectoren high tech, energie, water en logistiek
relevant. Het college speelt hier actief op in met de Economische Agenda en de
Strategische Agenda.
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Subdoelstelling 1.1.1.

avontuurlijke kust in de regio Amsterdam;
• deelname aan het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ voor de 		
internationale toerist.

Het college zet in op:

- Verbinding & samenwerking
• het verbinden en toegankelijker maken van de toeristische, recreatieve 		
gebieden, o.a. door een wandelnetwerk te realiseren;
• samenwerking stimuleren met en tussen ondernemers.

Het economisch versterken van de sector Haven en Industrie en van de
vestigingsplaats IJmuiden/IJmond

• een scherpe profilering van de sterke IJmondclusters (high tech materials,
fish & food, offshore energy) in de MRA én in het internationale veld; met als
onderscheidende kwaliteit:
• een dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale 		
draaischijf voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor
offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie. Die clusters 		
vormen ook het fundament voor de Visie op Velsen 2025.
• een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een uitnodigend vestigingsbeleid, 		
gericht op actief en alert faciliteren van innovatieve bedrijven in de industrie,
visserij of offshore.
Subdoelstelling 1.1.2.

Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca
De posities van de detailhandel en horeca staan als gevolg van de
economische crisis en internetwinkelen onder druk. Dit raakt in Velsen
vooral het centrum van IJmuiden. De leegstand ligt nog onder het landelijke
gemiddelde, maar de situatie is zorgelijk.
Met de vernieuwing van de publieke ruimte in het centrum verwacht het college
de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten en daardoor ook nieuwe
ondernemers aan te trekken. Met de betrokkenen wordt nu gewerkt aan een
plan, dat naar verwachting medio 2014 kan worden vastgesteld en vervolgens
uitgevoerd.

- Productontwikkeling
• stimulering van de ontwikkeling van de kust, o.a. door in te zetten op de 		
realisatie van de Kustvisie en ruimte te bieden voor de verdere groei van winden watersport;
• betere toeristische benutting van het havengebied;
• inspelen op cruise- en ferryvaart samen met het bedrijfsleven.
Extra toeristisch budget

In de Perspectiefnota 2013 is extra budget opgenomen om het toerisme te
bevorderen; zo kan Velsen tegemoet komen aan de ambities uit de Visie op
Velsen 2025 en de Strategische Agenda. In 2014 zal dit budget vooral besteed
worden aan het vervolg van een traject waarbij de identiteit van IJmuiden aan
Zee gekoppeld wordt aan kansen in de markt. Ook wordt extra ingezet op het
stimuleren van productontwikkeling, vooral gericht op de internationale toerist,
door in te spelen op kansen die het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’
biedt in 2014.

Subdoelstelling 1.2.1.

Het realiseren, versterken en in stand houden van de toeristische en
recreatieve mogelijkheden t.b.v. inwoners van Velsen en bezoekers/toeristen
van buiten Velsen.
Het college zet in op:

- Profilering & marketing en promotie
• versterking en op de markt brengen van de identiteit van IJmuiden aan Zee;
• een stimulerend evenementenbeleid;
• marketing en promotie van de stoere dynamische havenplaats met 			
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.1
Indicator

Type

Bron

Algemeen oordeel ondernemingsklimaat

Effect

Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Prestatie

Laatste meting

Waardemeting

2014

2015

2016

2017

Toelichting: Deze indicatoren blijven gehandhaafd. De metingen werden door
TNS Nipo uitgevoerd. Dit onderzoek zal door een ander bureau worden
uitgevoerd, vooralsnog is er te weinig informatie om waarden te kunnen
aangeven.
Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.2.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waardemeting

2014

2015

2016

2017

Beoordeling voorzieningen strand en haven

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,9

#

7,2

#

7,5

Tevredenheid recreatiemogelijkheden

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

77%

#

85%

#

87%

Bij de meerjarenschijven is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor
‘in dat jaar vindt geen meting plaats’.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp
Toerisme

2014
30.000
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2015
120.000

2016

2017
0

Toelichting
0 Begroting 2013 Sail

19

Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
Collegeproduct
Economische stimulering
Totaal autorisatieniveau 1.1
Toerisme
Recreatie
Totaal autorisatieniveau 1.2
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012
Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.203
1.203
281
674
955

-113
-113
0
-690
-690

1.090
1.090
281
-16
265

3.152
3.152
316
617
933

-107
-107
0
-573
-573

3.045
3.045
316
44
360

1.521
1.521
313
571
884

-111
-111
0
-588
-588

1.410
1.410
313
-18
295

2.158
0
0
2.158

-803
0
0
-803

1.355
0
0
1.355

4.085
0

-680

3.405
0
-1.624
1.781

2.405
0

-700

1.705
0
0
1.705

4.085

-1.624
-2.304

2.405

0
-700

Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

€ 30.000 (n)
Om aan de toeristische ambities te voldoen, zoals opgenomen in de visie
Kennisrijk Werken en de Strategische Agenda, is het budget structureel
verhoogd.
Bevordering toerisme

€ 10.000 (n)
Een provinciale bezuiniging heeft ertoe geleid dat omringende gemeenten een
bijdrage is gevraagd voor het op peil houden van het Nationaal Park ZuidKennemerland.
Bijdrage Nationaal Park

De volgende ontwikkelingen zijn eveneens verwerkt in de Begroting 2014

De fluctuatie in de meerjarenraming bij het onderdeel Toerisme worden
voornamelijk veroorzaakt door de incidentele ramingen voor het project
Sail uit de Begroting 2013.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten,
het compenseren van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Meeropbrengsten huren strandhuisjes en paviljoens		

€ 45.000 (v)
Hogere huurinkomsten van strandhuisjes en paviljoens hebben geleid tot een
structureel voordeel in de meerjarenbegroting.

Terug naar
inhoudsopgave

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
Economische stimulering
Toerisme
Recreatie
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat
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Rekening 2012
1.090
281
-16
1.355

1.355

Primitieve Begroting
2013
1.420
305
90
1.815
0
0
1.815

Gewijzigde Begroting
2013
3.045
316
44
3.405
0
-1.624
1.781

Begroting
2014
1.410
313
-18
1.705
0
0
1.705

Begroting
2015
1.355
402
-18
1.739
0
0
1.739

Begroting
2016
1.348
280
-21
1.607
0
0
1.607

Begroting
2017
1.344
279
-25
1.598
0
0
1.598
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Programma 2
Werk en Inkomen

Programma 1
Programma 11

21,4%

Programma 10
Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 7
Programma 6

Programma 4
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

		

Subdoelstellingen
Subdoelstelling 2.1.1.
Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële)
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt waardoor zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van
een uitkering

		

Prestaties

Zo min mogelijk inwoners afhankelijk van een uitkering, door bijv. efficiënte en
effectieve re-integratietrajecten

Hoofdddoelstelling 2.1.
Het bevorderen van arbeidsparticipatie
Collegeproducten
C 6022 Re-integratie

Hoofddoelstelling 2.2.
Het bieden van financiële ondersteuning
aan inwoners met een inkomen op of rond
het bijstandsniveau
Collegeproducten
C 6021 Uitkeringsverstrekking
C 6023 Kindplaatsen
C 6024 Sociale werkvoorziening
C 6025 Armoedebestrijding
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Subdoelstelling 2.1.2.
Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van langdurige of blijvend uitkeringsgerechtigden, waardoor zoveel mogelijk burgers,
bijv. middels een maatwerktraject in de maatschappij
gere-integreerd worden

Subdoelstelling 2.2.1
Het voorzien in de algemene bestaanskosten van
degenen die zijn aangewezen op een uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen, zodat
zoveel mogelijk rechthebbende inwoners gebruik
maken van de beschikbare voorzieningen

Subdoelstelling 2.2.2
Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie en het doorbreken van het maatschappelijke isolement van inwoners met een laag inkomen.
Dit geschiedt door uitvoering van het vastgestelde
armoedebeleid.

Zo veel mogelijk ‘bemiddelbare’ inwoners, bijv. via een op maat gericht traject,
in de maatschappij gere-integreerd

Zo veel mogelijk rechthebbende inwoners onder andere via de
zgn. ’formulierenbrigade’ bereikt

Door uitvoering van het zgn. armoedebeleid zo veel mogelijk sociaal en maatschappelijk geïsoleerde inwoners ondersteund
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Uitgangspunten voor dit programma
Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid (‘voor wat, hoort wat’) staan
centraal in het gemeentelijk beleid op werk en inkomen. Uitgangspunt is dat
iedereen naar vermogen meedoet aan de samenleving, bij voorkeur in een
regulier dienstverband – primair in hun eigen belang, maar ook in het belang
van de samenleving.

Op het moment zijn er nog drie knelpunten die om een oplossing vragen:
• de financiering van de pensioenen in de sector sociale werkvoorziening,
• de omvang van het macrobudget, en
• de beloning voor ‘beschut werk’ in het kader van de sociale werkvoorziening.

Met een uitkering werkloos op de bank zitten is er niet bij. Als werk nog niet
mogelijk is, wordt een actieve bijdrage verwacht. Het is uitdaging om hieraan op
een constructieve en zorgvuldige wijze invulling te geven.

Vooruitlopend op de Participatiewet hebben de IJmond gemeenten hun reintegratiedienstverlening voor de Wet werk en bijstand (Wwb)- en Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)-doelgroep gebundeld in IJmond Werkt!. Door zoveel
mogelijk groepsgewijs te werken wordt de eigen kracht van de werkzoekende
en de eigen kracht van de organisatie maximaal benut. Dit maakt het mogelijk
om, ondanks de afnemende re-integratiemiddelen, toch zoveel mogelijk
mensen naar werk te bemiddelen.

Gericht arbeidsmarktbeleid blijft nodig om de aansluiting tussen (toekomstige)
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De inzet bij de begeleiding
van cliënten door IJmond Werkt! richt zich op het matchen van de competenties
van individuele cliënten met bedrijfsprofielen zodat mensen met beter
perspectief en naar wederzijdse tevredenheid geplaatst kunnen worden.

Contextomschrijving
Met de Participatiewet komt er één regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt. Iedereen die voorheen een beroep deed op de bijstand (Wwb),
de regeling voor jonggehandicapten (Wajong) of de sociale werkvoorziening
(Wsw) gaat onder de nieuwe wet vallen.
Het kabinet gaat het wetsvoorstel dat
al voor advies bij de Raad van State
lag aanpassen op basis van de uitkomsten van het gesloten sociaal akkoord.
Invoering van de wet wordt voorzien
per 1 januari 2015. De Participatiewet is
onderdeel van een pakket maatregelen dat
gemeenten meer verantwoordelijkheid geeft
op het terrein van (jeugd)zorg, werk en
inkomen. De discussie tussen de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en
het kabinet gaat over de voorwaarden
voor een verantwoorde uitvoering van
de wet.
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Gemeenten moeten straks zorgen dat mensen werk krijgen en het inkomen aanvullen
als mensen niet (geheel) het minimumloon
kunnen verdienen. Jong gehandicapten zijn
voor de gemeente een nieuwe, grote doelgroep. Het gaat jaarlijks om 10.000 jongeren
met een arbeidsbeperking, waarvan naar
verwachting de helft een uitkering zal aanvragen. Daarnaast komt er een herkeuring
van de huidige Wajongeren, waardoor naar
schatting nog 90.000 jongeren extra onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan
vallen.
De Participatiewet regelt ook dat de sociale werkvoorziening op termijn ophoudt te
bestaan. Vanaf 2015 komen er geen nieuwe
mensen op de wachtlijst.
Dit betekent dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de
slag moeten.

IJmond Werkt!

Per 1 januari 2014 zal de re-integratiedienstverlening voor de Wwb en Wsw
naar verwachting ondergebracht worden in de gemeenschappelijke regeling
IJmond Werkt!. De uitgangspunten voor deze omvorming staan beschreven in
het businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016.
Wwb 2014

Naar verwachting wordt op 1 juli 2014 de Wet werk en bijstand (Wwb)
aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een
kostendelersnorm, de algehele arbeids- en re-integratieplicht, de invoering
van een zoektijd ook voor werkzoekenden vanaf 27 jaar, verruiming van de
(individuele) bijzondere bijstand en de plicht tot tegenprestatie.
Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•
•
•

Wet Werk en Bijstand
Verordeningen toeslagen en verlaging
Maatregelenverordening
Re-integratieverordening
Handhavingverordening
Participatieverordening
Minimabeleid (inkomensondersteuning)
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers respectievelijk gewezen zelfstandigen, met de daarop
gebaseerde nadere regelgeving
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Programmadoelstelling

Het bevorderen van arbeidsparticipatie en/of het bieden van financiële
ondersteuning aan inwoners met een inkomen op of rond het bijstandsniveau.
Subdoelstelling 2.1.1

Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar
de arbeidsmarkt, waardoor zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van een
uitkering.
Ondanks de groei van het aantal uitkeringen blijft het uitgangspunt dat
aanvragen zorgvuldig en binnen de gestelde termijn worden behandeld.
Rechthebbenden worden adequaat voorgelicht over hun rechten en plichten.
Handhaving blijft een vast onderdeel van het proces.
Velsen blijft maximaal inzetten op beheersing van het aantal uitkeringen door
instroom te voorkomen en uitstroom te stimuleren. Het re-integratiebeleid en
het handhavingsbeleid wordt met kracht voortgezet. Door binnen IJmond Werkt!
zoveel mogelijk groepsgewijs te werken en daarbij maximaal gebruik te maken
van de eigen kracht van werkzoekenden en van de eigen organisatie worden
de beperkte re-integratiemiddelen maximaal benut en zoveel mogelijk mensen
naar werk begeleid.
Ter voorbereiding op de tegenprestatie, die gevraagd wordt van uitkeringsgerechtigden in de gewijzigde Wwb is een pilot gestart waarmee Velsen inzicht
wil krijgen in mogelijke “werkplekken”, alsook in de wensen en behoeften van
potentiële “werkgevers” en kandidaten.

Tot de doelgroep van IJmond Werkt! behoren de mensen die onder de
gemeentelijke re-integratiedoelgroep vallen en binnen twee jaar naar werk
begeleid kunnen worden. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Van het
totale aantal uitkeringsgerechtigden is ongeveer de helft langdurig aangewezen
op inkomensondersteuning en zorg door de gemeente. Het betreft ongeveer
500 personen.
Om een (dreigend) sociaal isolement te voorkomen, onbenutte kwaliteiten
aan te boren en vrijwillige werkvaardigheden te versterken worden jaarlijks 40
trajecten sociale activering ingekocht bij de Stichting Welzijn Velsen. Daarnaast
wordt deze doelgroep op aanvullende inkomensondersteuning gewezen, naar
zorg geleid en begeleid bij het vinden van werkzaamheden ter invulling van de
tegenprestatie. Met het vaststellen van de kadernota ‘Naar één organisatie voor
werk’ is besloten het re-integratiebudget geheel te besteden aan IJmond Werkt!
en dus aan de groep die binnen twee jaar aan het werk kan. Dit betekent dat er
structureel geen re-integratiemiddelen resteren voor de groep die nog niet aan
het werk kan.
In de kadernota is vermeld dat voor deze groep aansluiting gezocht zal worden
bij het ondersteuningsaanbod vanuit de Wmo. Naar verwachting bieden
de decentralisaties in het sociale domein op de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Awbz), de Jeugdzorg en de Participatiewet de gemeenten per
1 januari 2015 de gelegenheid om samenhang in het dienstverleningsaanbod
aan te brengen. Hierdoor wordt het wellicht mogelijk meer mensen beter te
bedienen met minder geld. Hoe en in welke mate dit het geval zou kunnen zijn,
is nu echter nog onbekend.

Subdoelstelling 2.1.2

Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van
langdurige of blijvende uitkeringsgerechtigden waardoor zoveel mogelijk
burgers, bijvoorbeeld middels een maatwerktraject, in de maatschappij gereintegreerd worden.
Aan deze doelstelling wordt voldaan door in te blijven zetten op sociale
activering, zorg en ondersteuning ter invulling van de tegenprestatie en waar
mogelijk de verbinding te zoeken met de overige dienstverlening binnen het
sociale domein.
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Subdoelstelling 2.2.1.

Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen
op een uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen, zodat
zoveel mogelijk rechthebbende inwoners gebruik maken van de beschikbare
voorzieningen.
De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zich in 2014 op een
hoog niveau stabiliseert.
Het rijksbudget wordt eveneens trendmatig aangepast. Mocht er onverhoopt
sprake zijn van een tekort dan kan dit gedekt worden uit de reserve Wwb. Bij de
bestuursrapportages is de raad hierover geïnformeerd. Pas vanaf 2015 wordt
24

een geleidelijke daling van het aantal uitkeringen verwacht.
Op basis van het Handhavingsplan 2013-2016 zijn de uitgangspunten in 2014 en verder:

- klanten vroegtijdig en herhaaldelijk informeren over hun rechten en plichten;
- beperking van de instroom;
- optimale dienstverlening;
- snelle en gerichte opsporing;
- daadwerkelijk sanctioneren.
In 2014 staat de verdere uitwerking van internetrecherche en -onderzoek
als nieuw handhavingsinstrument centraal. De in 2013 in werking getreden
bestuurlijke boete (bij schending van de inlichtingenplicht) blijft in 2014 en
verder een krachtig middel om fraude met uitkeringen te bestraffen en te
bestrijden.

onzeker om welke bedragen het gaat en wat de voorwaarden zijn. Velsen
ondersteunt op voorhand de aangekondigde bijzondere aandacht voor de
doelgroepen: gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en
ouderen zonder of met een klein pensioen. Tevens zal ter uitwerking van
de motie “Onderzoek armoede kinderen” onderzocht worden of de huidige
voorzieningen voor kinderen in armoede deze ook daadwerkelijk bereiken en of
het wenselijk is om met een aanvullend pakket maatregelen te komen. Daarbij
kan onder andere gedacht worden aan verstrekkingen in natura, zoals de
Kinderombudsman adviseert. Na afronding van dit onderzoek zal de raad nader
worden geïnformeerd.

Grafiek ontwikkeling omvang bijstandsgerechtigden
1400

Subdoelstelling 2.2.2.

Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie en het doorbreken
van het maatschappelijke isolement van inwoners met een laag inkomen. Dit
geschiedt door uitvoering van het vastgestelde armoedebeleid.

1000

Aantallen

Velsen ondersteunt kwetsbare groepen zoveel als binnen haar mogelijkheden
ligt en prikkelt hen om daar waar mogelijk de eigen kracht te gebruiken.
Velsen staat een ruimhartig minimabeleid voor. De regering trekt voor de
aangekondigde verruiming van de bijzondere bijstand voor de jaren 2014 en
2015 extra geld uit. Op het moment van opstellen van deze begroting is nog
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Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waardemeting

2014

2015

2016

2017

Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ, Bbz)

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2012 1

1.200

1.250

1.210

1.175

1.050

Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2012

4.505

4.500

4.500

4.500

4.500

Type

Bron

Laatste meting

Waardemeting

2014

2015

2016

2017

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2012

636

650

650

650

650

Type

Bron

Laatste meting

Waardemeting

2014

2015

2016

2017

Gemeentelijke realisatie

2012

1.360

1.400

1.400

1.400

1.400

Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.2.
Indicator
Aantal re-integratietrajecten

Indicatoren bij subdoelstelling 2.2.2.
Indicator
Aantal verleende kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
1

Prestatie

Standcijfer dec.2012: 1.040

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

Re-integratie

50.000

50.000

0

0

PN 2012 - Subsidiebanen

Re-integratie

-50.000

-50.000

0

0

PN 2012 - Subsidiebanen - dekking uit
reserve
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Werk en inkomen

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

Collegeproduct
Uitkeringsverstrekking
Re-integratie
Totaal autorisatieniveau 2.1
Kindplaatsen
Sociale werkvoorziening
Armoedebestrijding
Totaal autorisatieniveau 2.2

Begroting 2014

Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
15.151
-17.053
-1.902
17.983
-15.954
2.029
18.970
-16.442
2.528
4.241
-2.027
2.214
2.860
-2.099
761
2.266
-1.749
517
19.392
-19.080
312
20.843
-18.053
2.790
21.236
-18.190
3.045
228
0
228
165
0
165
169
0
169
6.618
-6.536
82
6.201
-6.197
4
6.201
-6.497
-297
3.272
-70
3.202
3.380
-84
3.296
3.213
-85
3.128
10.118
-6.606
3.512
9.746
-6.281
3.465
9.583
-6.582
3.001

Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

29.510
1.850
0
31.360

-25.686
0
0
-25.686

3.824
1.850
0
5.674

30.589
0
30.589

-24.334
-662
-24.996

6.255
0
-662
5.593

30.819
0
30.819

-24.773
-353
-25.125

6.046
0
-353
5.693

Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

De volgende ontwikkelingen zijn eveneens in de begroting 2014 verwerkt:

IJmond Werkt!								€ 100.000 (v)
Door detachering van medewerkers wordt per saldo een voordeel
gerealiseerd.
Uitkeringsverstrekking							€ 1.844.000 (n)
Mutaties reserve Wwb							
€ 263.000 (v)
Uitkeringsverstrekking							€ 1.581.000 (v)
Onverminderde toename van het aantal bijstandsgerechtigden en verhoging
van de rijksmiddelen hebben geleid tot aanpassing van de begroting aan zowel
de baten- als de lastenkant. Doordat de rijksmiddelen niet toereikend zijn om de
uitgaven te bekostigen is een onttrekking aan de reserve Wwb begroot.

Het beroep op het kwijtschelden van gemeentelijke belasting neemt, onder
andere door de economische crisis, toe. De hogere lasten die dit geeft schatten
we voor 2014 in op € 101.000. Het totale bedrag in de begroting voor belastingkwijtschelding is € 634.640.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren
van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Terug naar
inhoudsopgave

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Werk en inkomen
Uitkeringsverstrekking
Re-integratie
Kindplaatsen
Sociale werkvoorziening
Armoedebestrijding
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat
Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Rekening 2012
1.798
2.214
228
82
3.202
7.524
-1.850
0
5.674

Primitieve Begroting
2013
1.717
860
164
3
3.292
6.036
0
-350
5.686

Gewijzigde Begroting
2013
2.029
761
165
4
3.296
6.255
0
-662
5.593

Begroting 2014
2.528
517
169
-297
3.128
6.046
0
-353
5.693

Begroting 2015 Begroting 2016
2.223
530
168
-297
3.116
5.742
421
-50
6.113

2.197
475
167
-297
3.100
5.642
421
0
6.063

Begroting 2017
1.681
472
166
-297
3.091
5.113
921
0
6.034
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Programma 3
Maatschappelijke zorg

Programma 11
Programma 10

Programma 1
Programma 2

Programma 9

Programma 8

13,5%

Programma 7
Programma 6

Programma 4
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		
Hoofddoelstelling 3.1
Uitvoering geven aan de Wmo
Collegeproducten
C 6031 Wmo individuele verstrekkingen
C 6032 Wmo Hulp bij het huishouden
C 6033 Woonruimteverdeling zorggerelateerd
C 6034 Opvang en inburgering
C 6035 Buurtaccommodaties
C 6037 Maatschappelijke begeleiding
specifieke doelgroepen

Hoofddoelstelling 3.2
Uitvoering geven aan de wet Schuldhulpverlening
Collegeproduct
C 6039 Schuldhulpverlening

Hoofddoelstelling 3.3
Gezondheidszorg
Collegeproduct
C 6038 Volksgezondheid
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Subdoelstellingen			
Subdoelstelling 3.1.1. Doelstellingen op het
Wmo-gebied:
- verbeteren sociale cohesie, participatie
- verbeteren zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie
- verminderen knelpunten voor mantelzorgers
- toename aantal vrijwilligers
- het uitvoering geven aan de gekantelde
werkwijze van de Wmo.

		

Prestaties
- Verbeterde leefbaarheid door bijdragen van de inwoners zelf
- Vraaggestuurde activiteiten in en rond de buurtaccommodaties
- Zoveel mogelijk inwoners die zelfstandig kunnen blijven wonen en actief
deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij
- Ondersteunende activiteiten t.b.v. mantelzorgers
- Activiteiten t.b.v. ondersteunen vrijwilligers
- Aanvragers van Wmo-voorzieningen compenseren in hun beperking door
zoveel mogelijk te verwijzen naar eigen mogelijkheden (netwerk) en eigen
verantwoordelijkheden
- Zoveel mogelijk inburgeraars binnen het beschikbare budget in staat
stellen de Nederlandse taal te leren en deel te nemen aan de samenleving
door het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk

Subdoelstelling 3.2.1
Het herstellen en bevorderen van financiële zelfstandigheid van inwoners bij schulden en de kans op
problematische schulden verkleinen

- Verminderd aantal inwoners dat een beroep doet op schuldhulpverlening
- Uitgebreidere financiële educatie, m.n. op scholen

Subdoelstelling 3.3.1
Het bevorderen en beschermen van de gezondheid
van de inwoners van Velsen

Zo hoog mogelijk percentage inwoners dat in de Leefbaarheidsmonitor zijn/
haar gezondheid redelijk tot zeer goed noemt

29

Uitgangspunten voor dit programma
De eigen verantwoordelijkheid van inwoners staat centraal. De gemeente legt
daarbij in haar beleid de nadruk op participatie en zelfredzaamheid. Waar een
inwoner (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, dient deze geboden te worden, bij
voorkeur middels collectieve voorzieningen en – als dat niet mogelijk of effectief is – middels individuele voorzieningen. Maatwerk en vraaggerichtheid zijn
uitgangspunten. Velsen stimuleert dan ook eigen initiatieven van burgers (zoals
in en rond de buurtaccommodaties) en inzet van de omgeving van kwetsbare
inwoners (mantelzorg, vrijwilligers e.d.) en stelt zich terughoudend op bij het
subsidiëren van voorzieningen, activiteiten en instellingen. Echter, daar waar de
kwetsbare burger aangewezen is op zorg, biedt Velsen hem of haar een stevig
vangnet. Dit is ook dan zoveel mogelijk gericht op reactivering in plaats van het
blijvend overnemen van de zorg.

Contextomschrijving
Het Zorgakkoord stelt de plannen met de voorziening Hulp bij het huishouden
uit het Regeerakkoord bij:
• de maatregel om nieuwe klanten in 2014 geen hulp bij het huishouden meer
te verstrekken gaat niet door;
• de bezuiniging voor 2015 e.v. blijft in stand, maar de beschikbare middelen
worden met 35% verhoogd ten opzichte van het Regeerakkoord. Daardoor
blijft van het huidige budget 60% beschikbaar (in plaats van slechts 25% in
het Regeerakkoord).
Het is op dit moment onzeker welke gevolgen deze bezuiniging precies heeft
voor de gemeente. De Awbz-taken begeleiding, dagbesteding en persoonlijke
verzorging die per 1 januari 2015 naar gemeenten overgaan, hebben wellicht
op sommige onderdelen overlap met het huidige aanbod hulp bij het huishouden. Deze onderdelen worden wellicht daarom samengevoegd, wat mogelijk tot
een besparing leidt. Ter voorbereiding op de decentralisatie van de Awbz-taken,
werkt Velsen nauw samen met de gemeenten in de IJmond en op onderdelen
ook met de regio’s Zuid Kennemerland en andere regio’s.
Gezondheidsbeleid

Sinds de totstandkoming van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 is
er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest die gevolgen hebben voor het
gezondheidsbeleid. De decentralisaties van de Awbz en de jeugdzorg zorgen
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voor extra taken voor de gemeenten en daardoor voor meer partners, zoals de
huisartsen. Onder andere vanwege de decentralisatie Jeugdzorg kunnen zij
direct verwijzen naar de tweede lijn, terwijl de gemeente de budgetten beheert.
De gemeente wil daarom haar contacten met de huisartsen intensiveren, om
hierover goede afspraken te kunnen maken.
Door de nieuwe jeugdwet zullen ook de positie en het takenpakket van de
Jeugdgezondheidszorg enigszins wijzigen. De Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd heeft hierover in 2013, samen met de VNG, een advies uitgebracht.
De commissie adviseert om de huidige basistaken grotendeels te handhaven,
en daar aan toe te voegen:
• normaliseren (tegengaan van onnodig problematiseren en etiketteren);
• inschakelen van hulp;
• beleidsadvisering.
De samenhang tussen de Jeugdgezondheidszorg en het jeugdbeleid wordt
daarom steeds sterker. In programma 4 wordt hier uitgebreider op ingegaan.
De decentralisaties zijn daarmee het moment om het gezondheidsbeleid te
herijken. Hierbij zal niet zozeer het doel – bevorderen en beschermen van de
gezondheid van de inwoners van Velsen – veranderen. Wel zal meer dan in het
verleden de nadruk komen te liggen op verdere ontwikkeling van de gemeentelijke regierol.
Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verordening Wet inburgering 2010 gemeente Velsen
Collegeprogramma 2010-2014
Wmo-visie (2012-2015)
Wmo-uitvoeringsprogramma (beleidsnota’s op Wmo-deelterreinen)
Woonvisie 2025
Lokaal gezondheidsbeleid 2012 – 2015
Visie Luchtkwaliteit IJmond
Bestuursafspraken 2011-2015: decentralisatie extramurale begeleiding/dagbesteding
Notitie decentralisaties in het sociale domein
Beleidsregels voor kleine participatie-instellingen
Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2013 - 2014
Wet inburgering
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2012
Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2015
30

Programmadoelstelling

Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijke verkeer met specifieke aandacht voor de positie en de mogelijkheden van de kwetsbare burgers
Velsen streeft naar een inclusieve samenleving: alle mensen met of zonder
beperking dienen volwaardig te kunnen deelnemen in en aan de samenleving.
Kwetsbare inwoners en mensen met een beperking hebben hierbij soms ondersteuning nodig. De ondersteuningsvisie van de gemeente resulteert erin dat
kwetsbare inwoners integreren en geen belemmering meer voelen om te participeren, zelfstandig kunnen blijven wonen en regie kunnen voeren over hun
leven – het compensatiebeginsel. De ondersteuning zelf vanuit Velsen wordt
(meer dan nu het geval is) een sluitstuk: allereerst wordt gekeken naar de eigen
kracht van de inwoner en de ondersteuning die het netwerk rond de inwoner
kan bieden (de Kanteling). Vervolgens komen de collectieve voorzieningen in
beeld en in laatste instantie de individuele voorzieningen. Hiermee wordt onnodige en ongewenste afhankelijkheid van een zorgende overheid voorkomen en
wordt individuele hulp geboden waar die ook echt nodig is.
Subdoelstelling 3.1.1.

Doelstellingen op het Wmo-gebied:
- verbeteren sociale cohesie en participatie
- verbeteren zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maat		
schappelijke integratie
- verminderen knelpunten voor mantelzorgers
- toename aantal vrijwilligers
- het uitvoering geven aan de gekantelde werkwijze van de Wmo
In 2014 wordt aan de uitvoering van de Wmo-visie en daarmee aan het beleid
verder vorm gegeven. Voor meer gedetailleerde informatie over het Wmo-kader
(de inrichting van de kamers via de deelnota’s) wordt verwezen naar de bijlagen.
Velsen is nieuwe contracten aangegaan met zeven aanbieders van hulp bij het
huishouden. In vergelijking met de vorige contracten ligt het gemiddelde tarief
voor beide categorieën (1: vooral schoonmaakwerkzaamheden, 2: schoonmaakwerkzaamheden aangevuld met lichte begeleiding) iets lager. De verwachting is dat dit voor de komende vier jaar een besparing oplevert.
Eveneens zijn nieuwe contracten afgesloten voor de levering van hulpmiddelen
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en trapliften en voor onafhankelijk sociaalmedisch advies. Met name de overeenkomst met de nieuwe hulpmiddelen-leverancier bevat voor de gemeenten
zeer gunstige prijsafspraken. Deze zijn te danken aan de prijzenslag die
momenteel gaande is op de hulpmiddelenmarkt. Hierdoor kunnen hulpmiddelen
worden afgenomen tegen een korting van ongeveer 30%. Dit levert de komende vier jaar een besparing op.
Ook de tarieven voor sociaal-medische indicaties liggen bij de nieuwe contractant lager dan in de periode hiervoor. Dit gegeven in combinatie met de afname
die te zien is in het aantal aangevraagde sociaal-medische indicaties, maakt dat
ook op dit onderdeel de komende vier jaar een besparing wordt verwacht.
In de Woonvisie (2013) en de Wmo-visie (2011) is de afstemming tussen wonen, welzijn en zorg opgenomen als centraal thema. Samenwerking is nodig
omdat ouderen met een zorgbehoefte langer thuis zullen wonen. Opname in
een woonzorgcentrum wordt beperkt tot hen voor wie het niet anders kan.
Velsen zet in 2014 de ronde-tafelgesprekken voort met haar partners op het
gebied van wonen, welzijn en zorg. Concreet wordt in 2014 aan de slag gegaan
met sociale wijkteams. Daarnaast verkent de gemeente in samenwerking met
haar partners mogelijkheden voor de realisatie van woonservicezones: “cirkels”
van woningen rondom een zorgvoorziening waar de bewoners van deze woningen terecht kunnen met vragen naar zorg en diensten.
Een belangrijk speerpunt van de gemeente is het benutten van het netwerk van
de burger. Door mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers en wijkinitiatieven te ondersteunen, wordt actief burgerschap bevorderd. Buurtaccommodaties
waar burgers en vrijwilligers, van jong tot oud zelf hun activiteiten kunnen ontwikkelen, zijn daarbij ondersteunend. Beroepskrachten kunnen de burgers en
vrijwilligers hierin faciliteren.
Velsen gaat in 2014 met de uitvoering van de nota ‘Vrijwillige inzet in Velsen
(2014-2017)’ aan de slag. Het college richt zich daarbij op vijf thema’s:
• vrijwillige inzet ten behoeve van kwetsbare burgers;
• vrijwillige inzet door kwetsbare burgers;
• versterking van vrijwilligers, verenigingen en stichtingen;
• bevorderen van wijkinitiatieven;
• promoten van actief burgerschap
Subdoelstelling 3.2.1

Het herstellen en bevorderen van financiële zelfstandigheid van inwoners bij
schulden en de kans op problematische schulden verkleinen
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Zeker omdat de aanvragen op het gebied van schuldhulpverlening toenemen, is
een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Deze ontwikkelingen zijn:
1. de aanvragen voor schuldhulpverlening worden beoordeeld volgens het
principe van de Kanteling. Voordat een aanvrager wordt toegelaten tot een
traject schuldhulpverlening, zal de focus op de eigen kracht van de aanvrager liggen.
2. er worden in 2014 drie extra preventieve maatregelen doorgevoerd:
• een consulent schuldhulpverlening wordt specifiek verantwoordelijk voor
preventie;
• consulenten worden verder geschoold in de bijzonderheden van preventieve
schuldhulpverlening;
• aan aanvragers worden budgetcursussen aangeboden.
3. extra aandacht voor nieuwe doelgroepen voor aanvragen op het gebied van
schuldhulpverlening. Een specifiek voorbeeld daarbij zijn aanvragers die in
de problemen zijn geraakt met het inlossen van de verplichtingen van hun
hypotheek.

beschikbaar gesteld voor de inzet van buurtsportcoaches. In 2014 zullen de
huidige buurtsportmedewerkers zich ontwikkeld hebben tot buurtsportcoaches.
Zij stimuleren dan niet alleen jongeren, maar ook inactieve volwassenen om
aan sportactiviteiten deel te nemen.
Voor de collectieve preventie, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg
voor 4-19 jarigen worden afspraken op regionaal niveau gemaakt met de
GGD. Dit wordt vastgelegd in de programmabegroting van de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK), die jaarlijks aan de raad ter vaststelling wordt
aangeboden. De afspraken zullen vanwege de decentralisaties nog sterker
samenhangen met het jeugdbeleid zoals dit in programma 4 is opgenomen.
De gemeente zal zich ook blijven inspannen om de luchtkwaliteit in de
IJmondregio te verbeteren. Het Platform Milieu en Gezondheid is een belangrijk
overlegorgaan dat stuurt op de uitwerking van de maatregelen uit de Visie
Luchtkwaliteit. Deze maatregelen hebben het doel de gezondheid van inwoners
te beschermen, terwijl ook de economische belangen (arbeidsplaatsen!) in
stand gehouden kunnen worden.

Subdoelstelling 3.3.1

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van
Velsen
Het primaire doel van het lokaal gezondheidsbeleid is de bevordering en
bescherming van de gezondheid van de inwoners van Velsen. Belangrijke
partners hierbij zijn JGZ Kennemerland – voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ)
voor 0-4 jarigen en de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die veel reguliere activiteiten uitvoert in de collectieve preventie, infectieziektebestrijding en
de jeugd-gezondheidszorg voor 4-19 jarigen.
Een andere partner is de Stichting Welzijn Velsen (SWV). Voor het speerpunt
voldoende bewegen/minder overgewicht uit de nota Lokaal Gezondheidsbeleid
heeft de gemeente aan SWV-subsidie
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

% mantelzorgers dat regelmatig of voortdurend knelpunten ondervindt

Output

Leefbaarheidsmonitor

2013

8%

#

8%

#

8%

% inwoners dat actief is in vrijwilligerswerk

Output

Leefbaarheidsmonitor

2013

36%

#

36%

#

36%

Rapportcijfer sociale kwaliteit

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,2

#

6,4

#

6,4

Aantal buurtsportcoaches

Output

Jaarverslag SWV

geen

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Uitvalpercentage traject schuldhulpverlening

Effect

Sociaal.nl

2012

13,59%

12%

11%

10%

10%

Slagingspercentage minnelijke schuldregeling

Effect

Sociaal.nl

2012

13,59%

24%

25%

27%

27%

Percentage WSNP verzoeken (Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke
Personen)

Effect

Sociaal.nl

2012

64,08%

59%

58%

56%

56%

Aantal trajecten schuldhulpverlening Sociaal.nl

Effect

Sociaal.nl

2012

202

196

190

185

185

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Output

Leefbaarheidsmonitor

2013

77%

nvt

77%

%

77%

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.2

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.3
Indicator
% inwoners dat de gezondheid redelijk tot zeer goed noemt

Bij de meerjarenschijven is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor‘in dat jaar vindt geen meting plaats’.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

Toelichting

Wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorz.

15.000

0

0

0 Begroting 2013 - nieuw beleid steunpunt Zeewijk

Schuldhulpverlening

70.000

70.000

0

0 PN 2013 - Preventie Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

14.000

10.000

0

0 PN 2013 - Verslavingspreventie

Schuldhulpverlening

18.000

0

0

0 PN 2013 – Preventie jeugd

134.000

0

0

0 Meicirculaire 2013

Transitie Awbz
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Maatschappelijke zorg
Collegeproduct
WMO / Individuele verstrekkingen
WMO / Hulp bij het huishouden
Woonruimteverdeling zorg gerelateerd
Opvang en inburgering
Wijksteunpunten,welzijns- en basisvoorz.
Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen
Totaal autorisatieniveau 3.1
Schuldhulpverlening
Totaal autorisatieniveau 3.2
Volksgezondheid
Totaal autorisatieniveau 3.3
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Lasten
6.868
6.477
17
1.345
2.665
1.572
18.944
313
313
2.797
2.797
22.054
0
0
22.053

Baten

Saldo
-64
-1.411

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-1.467
-1.014
0
-3.956
0
0
-290
-290

6.930
5.676
22
666
2.312
1.679
17.285
367
367
2.793
2.793

-147
-1.355
12
-162
-632
0
-2.284
0
0
-276
-276

6.783
4.321
34
504
1.680
1.679
15.001
367
367
2.517
2.517

6.238
5.682
12
248
2.105
1.773
16.059
552
552
2.795
2.795

0
-1.355
0
0
-632
0
-1.987
0
0
-284
-284

6.238
4.327
12
248
1.474
1.773
14.072
552
552
2.511
2.511

-4.246
0
0
-4.245

17.808
0
0
17.807

20.445
0

-2.560

17.885
0
-137
17.748

19.405
0

-2.271

19.405

-2.271

17.135
0
0
17.135

In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

Indicatiestelling zorgwoningen						€ 12.000 (v)

Door werkzaamheden die verband houden met de indicatiestellingen voor
zorgwoningen over te dragen aan Zorgbalans, is een voordeel te realiseren.

Individuele verstrekkingen						€ 160.000 (v)

Doordat een aantal woonvoorzieningen als algemeen gebruikelijk worden
beschouwd, zijn dit verstrekkingen die in beginsel niet door de gemeente
verstrekt hoeven te worden. Hierdoor wordt een structureel voordeel
gerealiseerd.

Preventie schuldhulpverlening						€ 102.000 (n)

Door een toenemend beroep op de schuldhulpverlening zal voor de
komende twee jaar een medewerker aangesteld worden. Tevens zullen
voorlichtingsbijeenkomsten, extra budgetcursussen en voorlichting aan
jongeren worden georganiseerd.

Lasten

Begroting 2014

6.803
5.067
17
-122
1.651
1.572
14.988
313
313
2.507
2.507

Financiële toelichting
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Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

20.445

-137
-2.697

Medische adviezen							€ 145.000 (v)

Door de gekantelde werkwijze van de Wmo is er sprake van afname van het
aantal externe adviezen. Hierdoor is een structureel voordeel te realiseren op
deze uitgavenpost.
Forensische geneeskunde						€ 22.000 (n)

Per 1 januari 2013 worden de kosten voor gemeentelijke lijkschouw door
de GGD volledig in rekening gebracht bij de gemeenten. Hiervoor is een
structureel budget opgenomen.

Nazorg ex-gedetineerden							€ 13.000 (n)

In 2014 stopt de rijksbijdrage voor nazorg aan ex-gedetineerden.
Om het coördinatiepunt in het Veiligheidshuis voor de regio Kennemerland te
waarborgen is Velsen gevraagd hiervoor een bijdrage te leveren.
Schuldhulpverlening							€ 103.000 (n)

Door een toenemende vraag naar schuldhulpverlening in het kader van
met name schuldsaneringsprojecten heeft verhoging van het budget
plaatsgevonden.
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Verslavingspreventie							€

10.000 (n)
Door Brijder (= instelling gespecialiseerd in verslavingszorg) is een
subsidieaanvraag ingediend om de minimumvariant van hun activiteiten te
waarborgen aangezien de provincie stopt met de financiering. Hiervoor is door
Velsen € 10.000 beschikbaar gesteld.

2014 ten behoeve van de transitiekosten Awbz € 134.000 beschikbaar
is gesteld. Het college stelt voor dit bedrag daadwerkelijk voor dit doel te
besteden.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren
van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

De volgende ontwikkelingen zijn eveneens verwerkt in de begroting 2014:

Begraafplaatsen								€

22.000 (v)
Bij de jaarrekening 2012 zijn de eerder ontvangen bedragen voor de afkoop
grafonderhoud overgebracht van de bestaande voorziening naar de balanspost
‘vooruitontvangen’. Daarmee vervallen de in de begroting opgenomen mutaties
met betrekking tot de voorziening afkoop grafonderhoud.
Decentralisatie AWBZ					

		
€ 134.000 (n)
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding en
persoonlijke verzorging van mensen met een matige of ernstige beperking. In
2014 wordt budget ingezet om de samenhang tussen de decentralisaties te
versterken en de invoering van de nieuwe taken in goede banen
te leiden. In de meicirculaire 2013 is opgenomen dat in het gemeentefonds

Terug naar
inhoudsopgave

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Maatschappelijke zorg
WMO / individuele verstrekking
WMO / Hulp bij het huishouden
Woonruimteverdeling zorg gerelateerd
Opvang en inburgering
Wijksteunpunten,welzijns- en basisvoorz.
Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen
Schuldhulpverlening
Volksgezondheid
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat
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Rekening 2012

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

6.803

6.659

6.783

6.238

6.013

5.632

5.620

5.067
17
-122
1.651
1.572
313
2.507
17.807
0
0
17.807

4.481
24
405
1.647
1.604
265
2.529
17.615
0
0
17.615

4.321
34
504
1.680
1.679
367
2.517
17.885
0
-137
17.748

4.327
12
248
1.474
1.773
552
2.511
17.135
0
0
17.135

4.323
12
246
1.827
1.636
528
2.505
17.090
0
-492
16.598

4.319
12
244
1.397
1.631
444
2.500
16.180
0
0
16.180

4.317
12
243
1.392
1.629
442
2.496
16.150
0
0
16.150
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Programma 4
Jeugd en Educatie

Programma 11

Programma 1

Programma 10

Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 7
Programma 6

8,4%
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

		

Subdoelstellingen		

		

Subdoelstelling 4.1.1.
Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen
gericht op verkrijging van een startkwalificatie en
stimuleren en faciliteren van een doorgaande leerlijn

- Voorzieningen en activiteiten worden aangeboden in onderlinge samenhang vanuit
onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur
- Terugdringen en preventie van schooluitval en verzuim
- Bevorderen van behalen van startkwalificatie door inzet van extra ondersteuning en
middelen
- Realiseren doorgaande leerlijn VMBO-MBO gericht op technische en maritieme
opleidingen en het bedrijfsleven/bedrijfsopleidingen
Hierbij betrekken voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Realisatie leerlingenvervoer
- Realisatie van brede scholen in het primair onderwijs en combinatiefuncties
- Realisatie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen
- Dekkend hoogwaardig aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
- Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen

Subdoelstelling 4.1.2.
Bevorderen en faciliteren van participatie en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen in het sociaalmaatschappelijk leven

- Faciliteren van collectieve, voorliggende en individuele voorzieningen die participatie mogelijk maken/bevorderen en beperkingen compenseren (dit wordt nader
uitgewerkt in de programma’s 2 en 3)
- Jongeren kunnen zichzelf ontplooien en hun talenten ontwikkelen

Subdoelstelling 4.1.3.
Voorkomen van (het ontstaan van) achterstanden
waardoor jonge bewoners van Velsen (later) belemmerd worden om volwaardig in de maatschappij te
functioneren

- Een integraal preventief aanbod voor kinderen, jeugdigen en ouders/opvoeders die
hulp/zorg nodig hebben met het CJG als portaal
- Verdere ontwikkeling en afstemming van het aanbod in het Centrum voor Jeugd
en Gezin (2 tot 3 inlooppunten)
- Realisatie ketenzorg en zorgcoördinatie
- Voorbereiding transitie Jeugdzorg en afstemming met Passend Onderwijs en de
overige transities
- Er vallen geen kinderen buiten de boot

Subdoelstelling 4.1.4.
Realiseren van voorzieningen om maatschappelijke
en/of educatieve ontwikkeling van burgers in de
maatschappij te bevorderen.

- Educatie in het kader van “levenslang leren” waarbij volwassenen de kans krijgen
aan het onderwijs deel te nemen

Hoofddoelstelling 4.1.
Educatie, opvoed- en opgroeiondersteuning
en hulp/zorg

Collegeproducten
C 6043 Leerplicht
C 6044 Leerlingenvervoer
C 6045 Lokaal onderwijsbeleid
C 6046 Volwasseneneducatie
C 6047 Centrum voor Jeugd en gezin
C 6048 Overig jeugdbeleid

Hoofddoelstelling 4.2.
Onderwijshuisvesting
Collegeproducten
C 6041 Huisvesting basisonderwijs
C 6042 Huisvesting voortgezet onderwijs
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Prestaties

Subdoelstelling 4.2.1.
Realiseren en in stand houden van huisvestingsvoorzieningen t.b.v. jeugd en educatie

- Op basis van actuele prognoses tijdig en planmatig inspelen op de behoefte aan
onderwijs- en andere accommodaties
- De onderwijsgebouwen voldoen aan de normen volgens landelijke wet- en regelgeving.
- Actuele onderhoudsplanning per schoolgebouw
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Uitgangspunten voor dit programma				
Talentontwikkeling is de rode draad voor dit programma. De basis daarvoor
wordt gelegd in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ter voorkoming van
(taal)achterstanden bij jonge kinderen en daarna het primair onderwijs. Een
doorgaande leerlijn, van voorschoolse educatie naar het VO en MBO, is een
belangrijke voorwaarde. Het college kiest ervoor deze talentontwikkeling
mede in het licht van de Visie op Velsen 2025 te zien (kennisontwikkeling
en persoonlijke ontplooiing). Daarbij wordt zo min mogelijk gekozen voor
financiële stimulering of aansturing, behalve waar een wettelijke taak ligt
(zoals bij onderwijshuisvesting, VVE en volwasseneneducatie). Het college
wil daarbij de partijen verbinden, hen via overleg stimuleren om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten en alleen daar regisseren
waar de wetgever die rol bij de gemeente neerlegt (zoals in het kader van het
CJG, de nieuwe Jeugdwet en de Lokaal Educatieve Agenda).

Contextomschrijving
Met de Bestuursafspraken 2011-2015 is bepaald dat de gehele jeugdzorg
met ingang van 1 januari 2015 overgaat naar de gemeenten. De concept
Jeugdwet is na advisering door de Raad van State in de zomer van 2013 voor
behandeling naar de Tweede Kamer gegaan. Velsen bevindt zich midden in het
voorbereidingsproces van deze omvangrijke en ingewikkelde operatie.
Een belangrijke relatie ligt er met het Passend Onderwijs dat in het schooljaar
2014-2015 definitief wordt ingevoerd. Zoveel mogelijk kinderen moeten
binnen het regulier onderwijs een plek krijgen en een verdere toename van
het aantal kinderen in het speciaal onderwijs moet worden voorkomen. Hierbij
is een belangrijke rol voor de Zorgadviesteams (ZAT’s) en Zorgteams van de
scholen weggelegd. Deze zijn een integraal onderdeel van het CJG IJmond.
Goede samenwerking tussen gemeenten, het CJG en onderwijsinstellingen
is daarom essentieel. Daarnaast is er een belangrijke relatie met de andere
decentralisaties (Awbz, Participatiewet), al is nu nog onduidelijk hoe het traject
van de beoogde Participatiewet gaat verlopen. Het traject van de decentralisatie
Awbz loopt gelijk op met dat van de jeugdzorg.
De Wet passend onderwijs is in november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad.
Hierdoor zal per 1 augustus 2014 het nieuwe stelsel van de ondersteuning
aan leerlingen in het funderend onderwijs, in het (voortgezet) speciaal
onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (gefaseerd) in werking
treden. Het onderwijs moet hiertoe komen tot samenwerkingsverbanden
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tussen scholen. Veelal zullen deze samen-vallen met de reeds bestaande
samenwerkingsverbanden. De zorgplicht voor scholen om passend
onderwijs te bieden aan iedere aangemelde leerling binnen het gevormde
samenwerkingsverband is met genoemde datum van kracht. Met ingang van 1
november 2013 dienen de samenwerkingsverbanden formeel te zijn opgericht.
Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid “samenwerken aan Talent” 2012 - 2016
Wet op de Jeugdzorg (nieuw beleidskader in ontwikkeling)
Wet passend onderwijs (1 augustus 2014)
Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte
Wet kwaliteit (Voortgezet) Speciaal Onderwijs VSO (1 augustus 2013)
Leerplichtwet
Gemeentelijk Jeugdbeleid
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)
Wet gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (OAB)
Algemene subsidieverordening Velsen
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Velsen
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Velsen
Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen Velsen
Subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs
• Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017
• Visiedocument Brede Scholen 2010-2014

Programmadoelstelling

Het bieden van kansen op talentontwikkeling, gericht op kennisontwikkeling en
persoonlijke ontplooiing van kinderen en jeugdigen en geven van ondersteuning
aan hen en hun ouders / opvoeders bij het opgroeien en opvoeden.
Op het gebied van jeugd gaat het er om dat jongeren zichzelf kunnen
ontplooien en hun talenten ontwikkelen en dat ze gezond en veilig op kunnen
groeien. Zo worden zij zelfstandige burgers die hun steentje bijdragen aan de
toekomst van Velsen.
De basis voor talentontwikkeling wordt gelegd in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ter voorkoming van (taal)achterstanden bij jonge kinderen en daarna
het primair onderwijs. Het is essentieel voor jongeren dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. De gemeente wil hierover met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven afspraken maken en hierbij vooral ook bestaande bedrijfsopleidingen betrekken. Binnen het Platform Arbeidsmarkt vindt
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hierover, mede in het licht van het Techniekpact, overleg plaats.
Een laagdrempelig aanbod, dat op preventie is gericht en maatwerk biedt waar
nodig aan kinderen/ jeugdigen (vroegsignalering, vroeginterventie) kan voorkomen dat jongeren te snel in zwaardere vormen van (geïndiceerde) hulp/zorg
terecht komen. Zowel in de onderwijssector als de gezondheid- en zorgsector
wordt van organisaties en instellingen verwacht dat zij de participatie van burgers actief bevorderen, de eigen kracht van hen aanboren en hen aanspreken
op hun verantwoordelijkheid. De op handen zijnde transitie en transformatie van
de jeugdzorg, het passend onderwijs en de Awbz bieden hiervoor voldoende
aanknopingspunten.
Subdoelstelling 4.1.1

Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een
startkwalificatie en stimuleren en faciliteren van een doorgaande leerlijn.
In onze gemeente zijn de Triangel, de Zandloper, de Vuurtoren, de Klipper, de
Hoeksteen en de Parnassiaschool brede scholen (in ontwikkeling). Brede scholen kunnen accenten leggen op talent- en kennisontwikkeling door een gevarieerd en aantrekkelijk les- en activiteitenaanbod in en om de school. Er wordt
een doorgaande lijn aan activiteiten en voorzieningen aangeboden; zo moeten
de ontwikkelings-kansen en de leerprestaties van kinderen verbeterd worden.
In 2014 wordt deze ontwikkeling voortgezet. Daarnaast gaat een aantal brede
scholen hun zorgstructuur verder optimaliseren.
Brede scholen worden als een belangrijk instrument gezien om doelstellingen
van beleid op het gebied van onderwijs, jeugd, sport en welzijn vorm te geven.
Velsen faciliteert de totstandkoming van brede scholen zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door combinatiefunctionarissen in te zetten. Zo wordt kinderen/jeugdigen
en hun ouders/opvoeders een breed en aantrekkelijk aanbod aan voorzieningen en concrete activiteiten geboden, dat bijdraagt aan de sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen/ jeugdigen. De combinatiefunctionarissen vervullen
een belangrijke rol op een brede school. Zij verzorgen en coördineren het binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuraanbod zoals bijvoorbeeld Motorisch
Remedial Teaching, bewegingsonderwijs, cultuureducatie of de bevordering van
een gezonde leefstijl. Vanwege de grote vraag uit het primair onderwijs in IJmuiden naar een combinatiefunctionaris vindt er in 2014 een verschuiving van inzet
plaats. De combinatiefunctionaris sport & onderwijs voor Santpoort-Noord wordt
vanaf 1 januari 2014 geheel ingezet in IJmuiden.
Sinds kort worden ook de buurtsportcoaches ingezet, gericht op sport en bewegen, een van de prioriteiten uit de Strategische Agenda. Zij richten zich vooral
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op wijken/buurten waar relatief veel mensen wonen met een lage sociaal economische status. Zij werken daarbij niet alleen met jeugd maar ook met volwassenen.
Er zijn veel voorzieningen in Velsen voor kinderopvang. Ouders die hun kinderen in Velsen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of andere
kinderopvang voorziening brengen mogen verwachten dat de opvang in een
veilige en gezonde omgeving plaatsvindt en dat het verblijf in het kindercentrum
bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. Elke voorziening voor kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de handhaving bij overtredingen. Het toezicht op
de Wet kinderopvang voor Velsen wordt op grond van de wet uitgevoerd door
de GGD Kennemerland. Jaarlijks stelt de GGD op basis van prioriteiten en resultaten uit de voorgaande jaren een toezichtmodel kinderopvang op met bijbehorend inspectieschema en kostenoverzicht.
In 2014 start de GGD met risicogestuurd toezicht op de voorzieningen op basis
van de risicoprofielen van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en gastouderbureaus.
Een startkwalificatie halen is een belangrijk punt van aandacht. Met extra middelen van het Rijk wordt in de RMC-regio (samenwerkingsregio in het kader
van de leer- en kwalificatieplicht Midden en Zuid Kennemerland) sterk ingezet
op vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. Vanuit de resterende
middelen van het Thuiszitterproject worden in 2013-2014 de zorgadviesteams
in het voortgezet onderwijs versterkt en leerkrachten getraind in het signaleren
van problemen bij kinderen. Ook zijn thuiszitters een doelgroep van de pilot
ambulante hulpverlening zonder indicatie.
Daarnaast wordt actief ingezet op de aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt.In het kader van kennisontwikkeling juicht de gemeente bovendien
de ontwikkelingen toe rond een versterkt Vmbo, het bètalab van het Vellesan en
die van het Technasium bij het Ichthuslyceum.
Subdoelstelling 4.1.2				

Bevorderen en faciliteren van participatie en zelfontplooiing van kinderen en
jeugdigen in het sociaal-maatschappelijk leven.
Het locatiegebonden jongerenwerk wordt uitgevoerd in de jongerencentra De
Branding (IJmuiden) en jongerencentrum De Koe (Velserbroek). Het ambulante
jongerenwerk wordt uitgevoerd op straat, waarbij de jongerenwerkers door heel
Velsen actief contact leggen met jongeren.
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Voor het jongerenwerk zijn de volgende algemene doelen geformuleerd:
1. participatie (jongeren leveren een actieve bijdrage aan het jongerenwerk en
		 de samenleving);
2. talentontwikkeling (educatie en vorming);
3. ontmoeting (sociale contacten);
4. overlastbestrijding (gedragsbeïnvloeding, identiteitsvorming, weerbaarheid,
		 sociale vaardigheden);
5. signalering, informatie, advies en doorgeleiding (o.a. naar school, werk sport
		 vereniging en hulpverlening);
6. gezondheidseducatie (levensstijlbeïnvloeding door beweging en
voedingseducatie).
Het jongerenwerk dat Stichting Welzijn Velsen doet, realiseert deze doelen door
hun aanbod te laten aansluiten bij de eigen kracht van jongeren, jongeren te
leren een actieve bijdrage te leveren en zelf initiatief te nemen. Het jongerenwerk participeert in verschillende jeugdketens als schakel tussen het publieke
domein en de domeinen thuis en op school.
Sportief educatieprogramma Playing for Success

Playing for Success is een sportief en educatief programma, dat de uitdagende
wereld van het betaald voetbal benut om de motivatie en het zelfvertrouwen te
vergroten van onderpresterende kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Daarmee kunnen zij hun eventuele achterstanden in taal, rekenen en ICT inlopen.
De stakeholders hebben een stuurgroep geformeerd en er volgt een startnotitie. De gemeente ziet bij dit educatieprogramma kansen om achterstanden van
onderpresterende kinderen in de inspirerende omgeving van een stadion in te
kunnen lopen.
Subdoelstelling 4.1.3			

Voorkomen van (het ontstaan van) achterstanden waardoor jonge burgers
van Velsen (later) belemmerd worden om volwaardig in de maatschappij te
functioneren.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Opvoed- en opgroeiondersteuning is een kernactiviteit van het CJG en onderdeel van de licht pedago-gische hulpverlening. Het CJG kent 5 basisfuncties:
informeren, adviseren, signaleren, doorverwijzen en zorgcoördinatie. Doel van
het CJG is dat snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat worden
geboden, bij voorkeur direct in het gezin(systeem).
Preventie en hulp/zorgverlening		

Opvoeden en opgroeien staan hier centraal. Uitgangspunt is dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de opvoeding van hun kind(eren) en dat ingezet
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wordt op preventie en vroegsignalering en interventie. Indien hulp/zorg nodig
is, zal eerst een beroep worden gedaan op het eigen netwerk (gezin, familie,
buurt, school, verenigingen) en waar nodig zal dat netwerk worden versterkt.
Als dit onvoldoende blijkt wordt professionele hulp/zorg ingezet, zoveel mogelijk
direct in het gezin. Het Centrum Jeugd en Gezin vormt in dit verband een
essentiële voorziening met in Velsen twee herkenbare inlooppunten en 24-uurs
bereikbaarheid (telefoon, digitaal).
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar is een belangrijk onderdeel van het
CJG. JGZ Kennemerland (0-4 jaar) en GGD Kennemerland (4-19 jaar) voeren
de JGZ uit en zijn kernpartners in het CJG. Zij behoren tot de organisaties die
medewerkers leveren die in 2014 als CJG Coaches outreachend en wijkgericht
aan de slag gaan onder het motto “er op af” (zie voor de JGZ ook
programma 3).
In het kader van de decentralisatie jeugdzorg wordt het CJG doorontwikkeld tot
een volwaardig voorportaal voor alle Zorg voor Jeugd. CJG-medewerkers worden in 2013-2014 getraind tot generalisten (CJG Coaches). In multidisciplinaire
teams gaan zij proactief en wijkgericht aan het werk op de vindplaatsen van
kinderen/jeugdigen en hun ouders/opvoeders. Hierbij is het onderwijs een van
de belangrijkste vindplaatsen. In de regel zal de CJG Coach ook de zorgcoördinatie op zich nemen. Benodigde expertise bij een hulp/zorgvraag wordt ingevlogen in plaats van dat de cliënt wordt doorverwezen.
Door middel van een aantal pilotprojecten wordt ervaring opgedaan met de
jeugdzorg. Het CJG wordt doorontwikkeld tot het voorportaal voor de zorg voor
jeugd en er wordt ambulante hulpverlening gegeven zonder indicatie (van indiceren naar arrangeren). In 2014 gaat het project “Opvoeden doen we samen”
van start. Het primaat van de opvoeding ligt bij de ouders maar de sociale
leefomgeving heeft ook een taak bij het opvoeden van kinderen (school, vereniging, buurt/wijk). Dit wordt de Pedagogische Civil Society genoemd,
met als motto ”it takes a village to raise a child”. Een positief en effectief opvoedkundig klimaat in wijk en buurt dus. Deze pilotprojecten worden met financiële ondersteuning van de provincies uitgevoerd.
Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex Risicojongeren is een wettelijke verplichting. De Verwijsindex
is een informatiesysteem dat risicomeldingen bij elkaar brengt van organisaties
en gemeenten (leerplicht) over jeugdigen tot 23 jaar. Het is een instrument dat
van belang is bij de signalering en opvolging van problemen. Indien een jeugdige door meerdere instanties in de verwijsindex wordt gemeld ontstaat er een
‘match’. De organisaties die de jeugdige gemeld hebben, nemen dan contact
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met elkaar op. De bedoeling is dat afstemming tussen professionals over de
hulp/zorg aan jeugdigen eenvoudig en vroegtijdig tot stand kan komen. De gemeente heeft de regie van de uitvoering.
Zorgstructuur Risicojeugd

De zorgstructuur omvat een Jeugdinterventieteam (JIT) en een zorgoverleg
risicojeugd (ZOR). Jongeren worden aangemeld door bijvoorbeeld het JIT, CJG,
leerplicht, HALT, Streetcornerwork, politie. Vanuit het casusoverleg wordt hulp/
zorg in gang gezet.
Leerplicht					

De gemeente heeft een wettelijke taak voor wat betreft de naleving van de
Leerplichtwet. Verzuim of dreigend verzuim is vaak een signaal voor dieperliggende problematiek. De leerplichtambtenaren zoeken naar oplossingen om het
verzuim te stoppen: pas in tweede instantie gaat het om handhaven. Daarom
werken zij nauw samen met de scholen, jeugdhulpverleningsinstanties, politie
en het Openbaar Ministerie; daarin vervullen zij een schakelrol. De leerplichtambtenaren nemen deel aan de Zorgadviesteams op scholen; zo worden zij al
in een vroeg stadium betrokken bij verzuimproblemen.
De voorbereidingen om het passend onderwijs in te voeren voor het schooljaar
2014-2015 zijn in volle gang. Als gevolg van de landelijke indeling van de samenwerkingsverbanden heeft Velsen zowel met de onderwijspartners in Midden
Kennemerland (basisonderwijs) als in Zuid Kennemerland (voortgezet onderwijs) te maken. In Velsen is bewust gekozen voor gezamenlijk optrekken vanuit
de ontwikkelingen binnen Jeugdzorg en de CJG’s (de transitie van de jeugdzorg
naar gemeenten en de doorontwikkeling van het CJG tot voorportaal voor alle
zorg voor jeugd) om zo ook integratie met het onderwijs te bewerkstelligen.
Subdoelstelling 4.1.4					

Het realiseren van voorzieningen om maatschappelijke en/of educatieve
ontwikkeling van burgers in de maatschappij te bevorderen.

Subdoelstelling 4.2.1			

Het realiseren en in stand houden van huisvestingsvoorzieningen t.b.v. jeugd en
educatie.
Huisvesting onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van het primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. Door uitvoering te geven aan het Masterplan
Onderwijshuisvesting 2010-2017 wordt hiervoor gezorgd. Door de nieuwbouw
van basisscholen de Klipper en Zandloper, de laatste samen met de nieuwe
sporthal, wordt in 2014 verder uitvoering gegeven aan het Masterplan
Onderwijshuisvesting 2010-2017 evenals door de brede school in VelsenNoord. In Santpoort-Noord wordt de verbouwing opgeleverd van het Molenduin,
de school voor speciaal onderwijs. Er wordt gestart met de uitvoering van de
plannen voor de verbeterde huisvesting van de Bosbeekschool.
In het voortgezet onderwijs wordt gestart met de uitvoering van de tweede fase
van het project ‘versterkt VMBO’. De eerste fase is, met de uitbreiding van
locatie Briniostraat 16 in IJmuiden, in 2013 gerealiseerd. In de tweede fase
wordt begonnen met de nieuwbouw voor het VMBO-deel van het
Vellesan College dat nu nog verspreid is over meerdere locaties.
Onderhoud

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van
schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs. Jaarlijks wordt hiervoor
een meerjarenplanning opgesteld zodat het noodzakelijke onderhoud
planmatig kan worden aangepakt.Naar verwachting is 2014 het laatste
jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van
schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Het noodzakelijke
onderhoud dat opgenomen is in de meerjarenonderhoudsplanning wordt
uitgevoerd. In 2015 zal het onderhoud naar verwachting worden overgeheveld
naar de schoolbesturen. Zij ontvangen de financiële middelen dan rechtstreeks
van het Rijk. De gemeentelijke onderhoudstaak vervalt dan.

Het budget educatie is onderdeel van het Participatiebudget zoals het Rijk
heeft vastgesteld. Gedeeltelijk wordt het budget ingezet voor jongeren zonder
startkwalificatie en gedeeltelijk om volwassenen een betere kans op deelname
in de maatschappij te bieden.
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Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 4.1.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

100%

100%

100%

100%

100%

19
6

60
15

60
15

60
15

60
15

Het percentage (potentiële) Brede Scholen (6) met eigen visie en
draagvlakin de wijk/buurt

Input

Gemeente Velsen

2012

Aantal gerealiseerde projecten en activiteiten in het kader van de
combinatiefuncties

Output

Gemeente Velsen

2010
Kunst & cultuur Sport

Aantal vroegtijdig schoolverlaters

Output

Rapportage Regionaal
Meld- en Coördinatiepunt

2011/2012

200
3,4%

160
2,7%

pm

pm

pm

Bereik binnen doelgroep Voorschoolse Educatie

Output

LEA-rapportage

20101

75%

98%

98%

98%

98%

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Indicatoren bij subdoelstelling 4.1.3
Indicator

Type

Door frontoffice afgehandelde hulpvragen bij CJG Velsen

Output

CJG Velsen

2012

90

200

200

250

250

Doorverwijzingen naar backoffice/inroepen expertise

Output

CJG Velsen

2012

20

50

50

40

30

Aantal meldingen in VIR met een match

Effect

VIR

2010

345 (regio MK en ZK)

450

500

500

600

1

Meting 2010 is gehouden voorafgaand aan de periode onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. De volgende meting wordt gehouden bij het afsluiten van deze periode in 2014.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

Toelichting

Aangepast vervoer

40.000

40.000

0

0 PN 2013 – Lokaal onderwijsbeleid gymnastiekvervoer

Transitie jeugdzorg

26.878

0

0

0 Meicirculaire 2013
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Jeugd en Educatie
Collegeproduct
Leerplicht
Leerlingenvervoer
Lokaal onderwijsbeleid
Volwasseneneducatie
Centrum voor Jeugd en Gezin
Overig jeugdbeleid
Totaal autorisatieniveau 4.1
Huisvesting basisonderwijs
Huisvesting voortgezet onderwijs
Totaal autorisatieniveau 4.2
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012
Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

280
795
1.543
517
995
2.013
6.143
3.895
1.302
5.197

-40
-6
-928
-445
-333
-777
-2.529
0
0
0

240
789
615
72
662
1.236
3.614
3.895
1.302
5.197

266
865
1.785
884
949
2.014
6.763
4.777
1.621
6.398

-34
-6
-751
-792
-65
-761
-2.409
0
0
0

232
859
1.034
92
884
1.253
4.354
4.777
1.621
6.398

290
828
1.556
177
940
2.060
5.850
4.501
1.659
6.160

-34
-6
-751
-118
0
-761
-1.671
0
0
0

256
822
805
58
940
1.298
4.179
4.501
1.659
6.160

11.340
0
0
11.340

-2.529
0
0
-2.529

8.811
0
0
8.811

13.161
0

-2.409

10.752
0
-226
10.526

12.010
0

-1.671

10.339
0
0
10.339

Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

Streetcornerwerk								€ 81.000 (n)

13.161

-226
-2.635

12.010

0
-1.671

Gymnastiekvervoer							€ 40.000 (n)

Door verwoesting van de gymnastiekzaal bij het Wijkermeercentrum moeten de
komende jaren de leerlingen naar een sporthal in Beverwijk vervoerd worden.

Voor de continuïteit van de dienstverlening van de Stichting Streetcornerwork
voor een effectieve bijdrage aan overlastbestrijding en toeleiding naar
hulpverlening, onderwijs en arbeidsmarkt is een structureel budget
opgenomen.

Combinatiefuncties							€ 70.000 (v)

Jongerenontmoetingsplaatsen						€ 15.000 (n)

De lagere kosten van het beheersysteem is structureel in de begroting verwerkt.

In de begroting is een structureel budget opgenomen om jongerenontmoetingsplaatsen te kunnen realiseren.

Leerlingenvervoer								€ 100.000 (n)

De kosten van het vervoer zijn de afgelopen jaren procentueel meer gestegen
dan de inflatie. Tevens heeft de aanpassing van de verordening niet geleid tot
het beoogde kosteneffect waardoor sprake is van meerkosten.
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Verlaging van het budget voor combinatiefuncties is in de begroting structureel
verwerkt.
Leerplicht									€ 30.000 (v)

Aanpassing huur kinderdagverblijven					

€ 55.000 (v)
De hogere huurinkomsten van de kinderdagverblijven is structureel in de
begroting verwerkt.
Correctie rijksbijdrage buurtsportcoaches				

€ 40.000 (n)
Deze bijdrage was ten onrechte bij de algemene dekkingsmiddelen verwerkt en
is nu gecorrigeerd in de begroting.
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De volgende ontwikkeling is eveneens verwerkt in de begroting 2014:

Transitiekosten jeugdzorg						€ 26.878 (n)

Voor de voorbereiding op de transitie jeugdzorg stelt het Rijk invoeringsmiddelen beschikbaar in het Gemeentefonds. Voor 2014 is in de meicirculaire
2013 voor Velsen een bedrag van € 26.878 genoemd.
Van deze invoeringsmiddelen worden de regionaal projectleider transitie
jeugdzorg en de ambtelijke ondersteuner betaald en is er een werkbudget
gecreëerd voor bijvoorbeeld werkbijeenkomsten, conferenties, het maken van
de startfoto en communicatie/PR. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de
vier samenwerkende IJmondgemeenten.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten,
het compenseren van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Programma 4 Jeugd en educatie
Leerplicht
Leerlingenvervoer
Lokaal onderwijsbeleid
Volwasseneneducatie
Centrum voor Jeugd en Gezin
Overig jeugdbeleid
Huisvesting basisonderwijs
Huisvesting voortgezet onderwijs
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
240
789
615
72
662
1.236
3.895
1.302
8.811
0
0
8.811

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
262
695
936
92
828
1.235
4.716
1.620
10.382
0
0
10.382

232
859
1.034
92
884
1.253
4.777
1.621
10.752
0
-226
10.526

Begroting 2014
256
822
805
58
940
1.298
4.501
1.659
10.339
0
0
10.339

Begroting 2015
253
821
804
58
912
1.288
4.873
1.619
10.628
0
0
10.628

Begroting 2016

Begroting 2017

250
780
802
57
910
1.276
5.008
1.584
10.668
0
0
10.668

248
779
801
57
910
1.266
4.939
1.530
10.530
0
0
10.530

Terug naar
inhoudsopgave
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Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Programma 11
Programma 10

Programma 1
Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 7
Programma 6

Programma 3

Programma 4

3,0%

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		
Hoofddoelstelling 5.1.
Het realiseren van kunst- en
cultuurvoorzieningen en het bevorderen van
actieve en receptieve deelname hieraan

Collegeproducten
C 6051 Regionaal archief
C 6052 Culturele accommodaties
C 6053 Kunst- en cultuureducatie
C 6054 Musea
C 6055 Bibliotheek
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Subdoelstellingen		

			

Subdoelstelling 5.1.1.
Het creëren en in stand houden van een basisaanbod op het gebied van de bibliotheek, amateurkunst,
podiumkunst, beeldende kunst

Subdoelstelling 5.1.2
Het bewustmaken van de inwoners van de waarde
en het in stand houden van het cultuurhistorisch
erfgoed van Velsen

Prestaties

- Subsidiëren van podiumkunst, kunsteducatie en ongeveer 60 amateurkunstinstellingen
- Faciliteren van inhoudelijke samenwerking tussen de culturele instellingen
- Faciliteren van de totstandkoming van een Kunstmenu voor het Primair Onder
wijs en de Rondjes Cultuur voor het Voortgezet Onderwijs
- 30 % van de Velsenaren is lid van de bibliotheek. De bibliotheek leent per jaar
ruim 540.000 materialen uit

- Ontwikkelen van digitale routes om op een moderne manier de historie, kunst,
monumenten en archeologie van Velsen te tonen
- Ontwikkelen van activiteiten in het Historisch Informatie Punt (“TOEN”) van de
bibliotheek
- Faciliteren van de totstandkoming van een innovatie- en informatiecentrum aan
de kust, waarin de activiteiten van het Pieter Vermeulen Museum een plek
kunnen krijgen
- Extra aandacht voor de instandhouding van gemeentelijke monumentale panden
alsmede het behouden en verbeteren van de bouwkundige resp. onderhoudsstaat van de overige (toekomstige) monumentale panden
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Uitgangspunten voor dit programma

Invulling strategische prioriteiten

Voor de binding van jonge mensen aan Velsen -en met name IJmuiden- is het
belangrijk dat er goede mogelijkheden zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. De kustzone biedt in dat opzicht nog vele mogelijkheden. Dat geeft
IJmuiden ook als woonstad een bijzonder karakter en identiteit. Kunstenaars
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door broedplaatsen te
ontwikkelen waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen.

Kust innovatie- en informatiecentrum

Het college wil ondanks de teruglopende middelen op rijks- en provinciaal niveau een basisaanbod op het gebied van cultuur ondersteunen. Daarnaast wil
het college slimme verbindingen van cultuur met andere sectoren in de maatschappij stimuleren.

Contextomschrijving
De minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) heeft in juni 2013
haar beleidsbrief ‘Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’ aan de kamer voorgelegd. De legitimatie van cultuurbeleid ligt
volgens de minister in het feit dat de verschillende waarden van cultuur voor de
samenleving zonder bemoeienis van de overheid onvoldoende tot uitdrukking
kunnen komen. Door ondersteuning vanuit de overheid blijft het cultuuraanbod
toegankelijk en betaalbaar en wordt de kwaliteit gewaarborgd. De overheid kan
daarin partijen bij elkaar brengen en heeft daarmee een faciliterende rol in de
vorm van initiatief nemen, partijen ertoe aanzetten om samen te werken, kennis
uit te wisselen en toegankelijk te maken. En de overheid kan ervoor zorg dragen dat kinderen en jongeren cultuuronderwijs krijgen en hun talenten kunnen
ontwikkelen.
Deze visie past naadloos op de activiteiten van de gemeente en de kunst- en
cultuurinstellingen op lokaal en regionaal niveau. Culturele en maatschappelijke
organisaties zoeken de samenwerking vanuit het idee dat zij samen beter kunnen inspelen op de behoefte van de inwoners van Velsen en de regio. Op die
manier is het mogelijk om ook in tijden van schaarse middelen een kwalitatief
goed aanbod in stand te houden.
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De gemeente wil de totstandkoming van een innovatie- en informatiecentrum
aan de kust faciliteren, waarin de activiteiten van het Pieter Vermeulen Museum
een plek kunnen krijgen. De totstandkoming van dit centrum wordt in de Visie
op Velsen en de Strategische Agenda beschreven. Dit onderdeel betreft de, in
de Perspectiefnota 2013 uitgewerkte, strategische prioriteit Avontuurlijke kust
en groen, onderdeel investeren in een kustinformatie- en innovatiecentrum.
In een businesscase is verkend welke verwachtingen realistisch zijn ten aanzien van de invulling van dit centrum. Vanuit een beschrijving van het concept
is ingegaan op de exploitatie van de functies, de benodigde vierkante meters
en het budget dat beschikbaar is voor de huisvesting. Naast het museum is het
belangrijk ook de andere functies (horeca, cadeauwinkel, buitensportbedrijf/
evenementenbedrijf/strand-bedrijf, een winkel in sportmaterialen en een kinderspeelparadijs) te realiseren, om voldoende bezoekers naar het gebied te trekken. Omdat dit proces al enkele jaren loopt is het van belang om spoedig helderheid te krijgen over de haalbaarheid van realisatie van het centrum binnen
de Kustvisie.
Bij het nadenken over de wijze waarop het centrum kan worden gerealiseerd,
moet ook worden beoordeeld hoe en door wie de andere functies gerealiseerd
kunnen worden. Onderdeel van het plan is om in te zetten op fondsenwerving
en het verkennen van de interesse van andere partijen om te investeren in een
kustinformatiecentrum. Op basis van de resultaten van de fondsenwerving en
de verkenningen met andere partijen kan worden bepaald of realisatie van het
museum en de overige functies in het gebied haalbaar zijn. Gezien de omvang
en het belang van dit traject is in de Perspectiefnota 2013 voorgesteld hier
extra inzet van een projectleider op in te zetten. Op basis van de resultaten van
fondsenwerving en de inventarisatie van de interesse van ondernemers om de
andere functies in het gebied te realiseren, zal in 2014 een go/no go besluit
volgen.
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Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•

Wet op het specifiek Cultuurbeleid
Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2009 – 2012
(een nieuwe nota is in voorbereiding)
Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
Beleidsbrief minister van OCW “Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in
een veranderende samenleving” juni 2013
Monumentenverordening Velsen 2010

Programmadoelstelling

Het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren en het verrijken van de
belevingswereld van alle inwoners van Velsen door met kunst en cultuur in aanraking te komen.
Subdoelstelling 5.1.1

Het creëren en in stand houden van een basisaanbod op het gebied van de
bibliotheek, amateurkunst, podiumkunst, cultuureducatie en beeldende kunst.
Het Witte Theater wordt met ingang van 1 augustus 2013 niet meer gesubsidieerd en er wordt gewerkt aan een soepele overgang naar een commerciële
exploitatie met behoud van de laagdrempelige functie voor amateurkunstverenigingen en het onderwijs.
Daarnaast wordt op het gebied van cultuureducatie steeds meer ingespeeld
op de wensen van de scholen, onder andere binnen de combinatiefunctieregeling (zie ook de programma’s 4 en 6), en de regeling ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit’. Binnen deze regeling kan het Kunstencentrum in aanmerking komen
voor een bijdrage van het fonds Cultuurparticipatie van € 36.000 per jaar in de
periode 2014-2016. De aanvraag loopt voor gemeenten met minder dan 90.000
inwoners via de provincie. Voorwaarde voor deze bijdrage uit het fonds is dat
de gemeente ook een bedrag van € 36.000 beschikbaar stelt. Dit past binnen
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het budget voor cultuureducatie. Doel van de regeling is om cultuureducatie te
borgen in het primair onderwijs en de kwaliteit te verbeteren.
Daarnaast wordt gewerkt aan een nota kunst- en cultuurbeleid voor de periode
2014-2017, waarbij de rol van cultuur in de veranderende maatschappij zal worden belicht.
Subdoelstelling 5.1.2

Het bewustmaken van de inwoners van de waarde en het in stand houden van
het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen alsmede de bewaking van het landschap.
De instandhouding van de gemeentelijke monumenten speelt een rol bij de bewustwording van de inwoners van de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed
(zie ook programma 9). Daarom worden, in samenhang met het beleidsveld
toerisme en recreatie, routes ontwikkeld om interessante (historische) locaties
in Velsen te belichten. Thema’s zijn onder andere de haven, de historische buitenplaatsen en de beeldende kunst in de openbare ruimte.
Velsen besteedt veel aandacht aan de instandhouding van gemeentelijke monumenten en de verbetering van de bouwkundige en onderhoudsstaat daarvan.
Inwoners worden geattendeerd op het belang en de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed, onder andere door verbetering van de informatieverstrekking
via de website. Ook in de nieuwsbrief ‘Monumenteel’ en tijdens Open Monumentendag wordt hier aandacht aan besteed. Met de vaststelling van het archeologisch beleidsplan komt er een extra borging voor de instandhouding van
het cultuur historisch erfgoed.
In 2013 is Velsen gestart met een archeologisch beleidsplan; dit moet het kader
worden op grond waarvan Velsen verantwoorde archeologische beslissingen
kan gaan nemen over de wijze waarop met het bodemarchief in Velsen moet
worden omgegaan.
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 5.1

Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Het % inwoners dat actief deelneemt aan kunst en cultuur

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

19%

#

21%

#

22%

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

Output

Leefbaarheidsmonitor

2013

73%

#

72%

#

73%

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

Output

Leefbaarheidsmonitor

2013

57%

#

60%

#

61%

Aantal bezoekers Stadsschouwburg Velsen

Prestatie

Jaarverslag Stadsschouwburg

2012

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Aantal cursisten Kunstencentrum

Prestatie

Jaarverslag Kunstencentrum

2012

1.346

1.350

1.350

1.350

1.350

Bij de meerjarenschijven is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor
‘in dat jaar vindt geen meting plaats’.
Toelichting indicatoren

Bij de indicatoren die worden gemeten in de Leefbaarheidsmonitor is een
kleine stijging van de percentages in de komende jaren opgenomen.
Dit past in de ambitie van de culturele instellingen om hun doelgroepen te
verbreden en meer bezoekers te trekken.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
N.v.t.
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Cultuur en culturele voorzieningen

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

Collegeproduct
Culturele accommodaties
Musea
Totaal autorisatieniveau 5.1
Regionaal archief
Kunst- en cultuureducatie
Totaal autorisatieniveau 5.2
Bibliotheek
Totaal Bibliotheek

Lasten

Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.150
312
1.462
296
1.269
1.565
3.011
3.011

-16
-14
-30
0
-27
-27
-308
-308

1.135
298
1.433
296
1.242
1.538
2.702
2.702

1.069
382
1.451
298
1.057
1.355
3.066
3.066

0
0
0
0
0
0
-811
-811

1.069
382
1.451
298
1.057
1.355
2.255
2.255

786
378
1.164
289
961
1.251
1.899
1.899

0
0
0
0
0
0
-7
-7

786
378
1.164
289
961
1.251
1.892
1.892

6.038
0
-25
6.013

-365
0
0
-365

5.673
0
-25
5.648

5.872
0

-811

5.061
0
-359
4.702

4.314
0

-7

4.306
0
0
4.306

-359
-1.170

5.872

0
-7

4.314

Financiële toelichting
De mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren van
prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Cultuur en culturele voorzieningen
Culturele accommodaties
Musea
Regionaal archief
Kunst- en cultuureducatie
Bibliotheek
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
1.135
298
296
1.242
2.702
5.673
0
-25
5.648

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
1.069
384
298
1.061
2.249
5.061
0
-359
4.702

1.069
382
298
1.057
2.255
5.061
0
-359
4.702

Begroting 2014
786
378
289
961
1.892
4.306
0
0
4.306

Begroting 2015
782
376
289
976
1.890
4.314
0
0
4.314

Begroting 2016

Begroting 2017

779
375
289
990
1.887
4.320
0
0
4.320

778
373
289
988
1.885
4.313
0
0
4.313

Terug naar
inhoudsopgave
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Programma 6
Sport

Programma 11

Programma 1

Programma 10

Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 4

Programma 7

Programma 5

5,2%

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

Hoofddoelstelling 6.1.
Exploitatie sportaccommodaties
Collegeproduct
C 6061 Exploitatie sportaccommodaties

Hoofddoelstelling 6.2.
Sportstimulering en sportondersteuning
Collegeproduct
C 6062 Sportstimulering en sportondersteuning
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Subdoelstellingen		

			

Subdoelstelling 6.1.1.
- Instandhouding en ontwikkeling van voorzieningen
voor binnensport, buitensport, zwemsport en sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
- (multi) Functionele, veilige en duurzame sportaccommodaties.
- Goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties.

Subdoelstelling 6.2.1.
- Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners van 45
jaar en jongeren uit risicogroepen en verhogen van
de sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen
- De sportdeelname met 2% laten stijgen naar 73%
in 2016/2017
- De openbare ruimte beweegvriendelijker maken
met sportief-recreatieve elementen
- Realiseren van meer sterke en vitale sportverenigingen met een maatschappelijke functie
- Uitbreiding van het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport en andere beleidsterreinen

Prestaties

Adequaat beheer, ingebruikgeving en onderhoud/renovatie en een optimale exploitatie van betreffende sporthallen, gymzalen, sportparken, zwembad en overige
gemeentelijke sportaccommodaties.
Projecten: planontwikkeling en realisatie of vernieuwing van sportaccommodaties:
- sportpark Rooswijk
- sporthal Zeewijk-De Ring
- gymzaal Waterloo

- 72% sportdeelname
- gemiddeld rapportcijfer 7.4 voor gemeentelijke sportaccommodaties
- gemiddelde bezettingsgraad 81% (gemeentelijke) binnensportaccommodaties
- 255.000 zwembadbezoeken
- 10% van de sportverenigingen heeft maatschappelijke functie
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Uitgangspunten voor dit programma
Om het huidige sportniveau te behouden en stappen voorwaarts maken, heeft
het college de sportagenda 2013-2016 opgesteld. Met deze agenda komt het
college tegemoet aan de wens van de raad om een compacte sportagenda
uit te zetten. De sportagenda bestaat uit vijf thema’s waarop de gemeente de
komende jaren wil investeren om het sportklimaat in Velsen naar een nog hoger
niveau te brengen.
De vijf thema’s van de sportagenda zijn:

1. meer Velsenaren vitaal in beweging;
2. sportstimulering voor specifieke groepen;
3. creëren van beweegvriendelijke omgeving;
4. sterke sportverenigingen in Velsen;
5. samenwerking tussen onderwijs, zorg, sport en buurt.
Uit de thema’s valt op te maken dat Velsen in 2014 en verder een verbinding
wil leggen tussen de verschillende beleidsterreinen. Sport is plezier beleven en
een leuke vrije tijdsbesteding, maar ook (steeds vaker) een middel om andere
doelen te bereiken. In dit kader draagt sport bij aan een gezonde leefstijl, de
persoonlijke ontplooiing en het binden van mensen.
Voor de sportaccommodaties streeft het college naar multifunctionele c.q. geclusterde accommodaties.
De ontwikkeling van de nieuwe sporthal in combinatie met de sportactieve
Brede school de Zandloper met een beweeg-/speelplein in Zeewijk is hiervan
een goed voorbeeld.

Contextomschrijving
In 2012-2013 heeft Velsen de nota ‘De kracht van sport 2008-2011’ geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het sportstimuleringsbeleid bijgesteld en
geformuleerd in een nieuwe sportagenda voor 2013-2016. Bij de vaststelling is
de gemeenteraad tevens een uitvoeringsprogramma voor 2013 aangeboden.
Het past binnen de Visie op Velsen en de Strategische Agenda (energiek en innovatief) dat er bij de (her-) inrichting van de openbare ruimte ook aan faciliteiten en ruimte voor sport wordt gedacht. Aantrekkelijke en goede voorzieningen
om te bewegen, recreëren en te sporten leveren een belangrijke bijdrage aan
een prettige leef- en woonomgeving voor de bewoners van Velsen.
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Beleid/kader dat van kracht is

•
•

Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’
Nota sportaccommodaties 2010-2015 ‘Accommodatiebeleid voor sportief
Velsen’

Programmadoelstellingen

- Een hogere sportdeelname die (mede) bijdraagt aan gezonde en vitale
inwoners van Velsen;
- een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden voor bewegen
en sport, voor sportactiviteiten en sportaccommodaties;
- een sportaanbod dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt
aan een prettige leefomgeving.
Subdoelstelling 6.1.1. Exploitatie sportaccommodaties

- Instandhouding en ontwikkeling van voorzieningen voor binnensport, buiten
sport, zwemsport en sportmogelijkheden in de openbare ruimte;
- (multi)functionele, veilige en duurzame sportaccommodaties;
- goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties.
Accommodatiebeleid is een belangrijke pijler van het sportbeleid. In de in 2009
vastgestelde nota ‘Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015’ is de
missie in drie statements verwoord, te weten: ‘wij geven sport de ruimte’, ‘wij
houden sport bereikbaar’ en ‘wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige
en duurzame sportaccommodaties’.
Project De Ring

Volgens planning wordt in het voorjaar van 2014 gestart met de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe sporthal Zeewijk in combinatie met basisschool De Zandloper en een peuterspeelzaal. Na de bouwvoorbereiding en
bouwrijp maken van het perceel zullen de werkzaamheden circa een jaar in
beslag nemen. Na ingebruikname van de nieuwe sporthal wordt de oude hal
gesloopt en kan de verdere ontwikkeling van de buitenruimte van het plangebied (kavel sporthal en school) ter hand worden genomen.
Overige projecten

In voorjaar van 2014 zullen er nog enkele werkzaamheden (beplantingen en
voorzieningen) op sportpark Rooswijk in Velsen-Noord plaatsvinden. In 2014 zal
de planontwikkeling van het nieuwe Wijkermeer-centrum in Velsen-Noord afgerond worden. Volgens planning starten de bouwwerkzaamheden medio 2014 en
wordt de multifunctionele accommodatie in 2015 in gebruik genomen.
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Subdoelstelling 6.2.1. Sportstimulering en sportondersteuning

- Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risi
cogroepen en verhogen van de sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen;
- de openbare ruimte beweegvriendelijker maken met sportief-recreatieve
elementen;
- realiseren van meer sterke en vitale sportverenigingen met een maatschappe
lijke functie realiseren;
- uitbreiding van het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport
en andere beleidsterreinen.
De subdoelstelling, inclusief bijbehorende prestaties, is ten opzichte van de
begroting 2013 aangepast in verband met het gewijzigd sportbeleid conform de
nieuw opgestelde sportagenda 2013-2016.
Als onderdeel van sportstimulering en sportondersteuning wordt een aantal
activiteiten zoals de JeugdSportPas in 2014 voortgezet.
Uit de sportagenda 2013-2016 worden vier speerpunten voortgezet in 2014:
1. Het inzetten van buurtsportcoaches voor inactieve volwassenen en jongeren
2. Sportstimulering voor aangepaste sport
3. Het bevorderen van een veilig en sportief sportklimaat bij sportverenigingen
4. Het opstellen van een activiteitenprogramma voor de Nationale Sportweek
Het onderwerp buurtsportcoaches komt verder aan bod in programma 3 Maatschappelijke Zorg, het onderwerp combinatiefuncties wordt toegelicht bij programma 4 Jeugd & Educatie.

.
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Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 6.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Rapportcijfer sportterreinen

Prestatie

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,2

#

7,3

#

7,3

Rapportcijfer sporthallen

Prestatie

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,0

#

7,6

#

7,6

Rapportcijfer zwembad

Prestatie

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,4

#

7,4

#

7,4

Bezettingsgraad gem binnensportaccommodaties

Prestatie

Registratie Sportzaken

2012

81%

80%

85%

85%

85%

Aantal bezoekers zwembad

Waarde

Registratie Sportzaken

2012

269.426

255.000

260.000

260.000

260.000

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Indicatoren bij subdoelstelling 6.2.1.
Indicator
Sportdeelname in Velsen

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

75%

#

72%

#

73%

Tevredenheid totale sportaanbod gemeente Velsen

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,4

#

7,4

#

7,4

Aantal burgers dat voldoet aan NNGB-norm

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

76%

#

83%

#

83%

Aantal deelnemers aan activiteiten schoolsport basisonderwijs Waarde

Sportzaken

2012

6.519

6.700

6.900

7.000

7.000

Aantal deelnemers aan activiteiten sportstimulering w.o. JSP

Sportzaken

2012

5.507

6.000

6.000

6.000

6.000

Waarde

Bij de meerjarenschijven is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor
‘in dat jaar vindt geen meting plaats’.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
N.v.t
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Sport

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

Collegeproduct
Exploitatie sportaccommodaties
Totaal autorisatieniveau 6.1
Sportstimulering en sportondersteuning
Totaal autorisatieniveau 6.2

Lasten

Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.302
7.302
397
397

-1.933
-1.933
-4
-4

5.369
5.369
393
393

7.306
7.306
363
363

-2.011
-2.011
-6
-6

5.295
5.295
357
357

6.968
6.968
370
370

-1.812
-1.812
-6
-6

5.156
5.156
364
364

7.699
0
0
7.699

-1.937
0
-292
-2.229

5.762
0
-292
5.470

7.669
150

-2.017

5.652
150
-112
5.690

7.338
150

-1.818

5.520
150
-233
5.436

7.819

-112
-2.129

-233
-2.051

7.488

Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de
Perspectiefnota 2013 verwerkt:

Exploitatie sportaccommodaties 					€ 32.000 (n)

Het budget is verhoogd als gevolg van een financieel nadeel door afname van
het bewegingsonderwijs en tevens door de hogere lasten voortvloeiend uit de
nieuwe verordening sportsubsidies.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten,
het compenseren van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Sport
Exploitatie sportaccommodaties
Sportstimulering en sportondersteuning
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
5.369
393
5.762
0
-292
5.470

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
5.453
350
5.803
0
-112
5.691

5.295
357
5.652
150
-112
5.690

Begroting 2014
5.156
364
5.520
150
-233
5.436

Begroting 2015
5.142
361
5.504
150
-347
5.307

Begroting 2016

Begroting 2017

5.161
359
5.520
150
-458
5.211

5.065
357
5.422
150
-448
5.124

Terug naar
inhoudsopgave
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Programma 7
Openbare ruimte

Programma 1
Programma 11
Programma 10

Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 4
Programma 6 Programma 5
11,5%

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

			

Hoofddoelstelling
Het houden/creëren van een aantrekkelijke woonen leefomgeving (incl. bereikbaarheid)
Collegeproducten
C 6071 Beleid en projecten openbare ruimte
C 6072 Dagelijks beheer openbare ruimte
C 6073 Openbare ruimte algemeen
C 6074 Parkeren
C 6112 Wijkgerichte dienstverlening
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Subdoelstellingen		

			

Prestaties

Subdoelstelling 7.1.
Zorgen voor voldoende groen, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare
ruimte en kwalitatief technisch voldoende
wegen

Minimaal handhaven van de tevredenheid van de burgers over de
woon- en leefomgeving binnen de bestaande budgetten en duurzaamheid in acht genomen. Het realiseren van wijken die schoon,
heel, veilig en sociaal zijn.

Subdoelstelling 7.2.
Optimaliseren bereikbaarheid binnen de
randvoorwaarden van verkeersveiligheid en
leefbaarheid

Verbeteren tevredenheid van de burgers over de bereikbaarheid
en verkeersveiligheid door uitvoering van diverse plannen, zoals
Lokaal verkeer- en vervoersplan, Fietsbeleidsplan en Parkeerbeleidsplan alsmede de realisatie van de Hoogwaardig Openbaar
Vervoerverbinding tussen Haarlem en IJmuiden
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Uitgangspunten voor dit programma
Velsen moet aantrekkelijk zijn om in te wonen en te leven. Dit bereiken en
waarborgen lijkt vaak alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente te zijn,
terwijl de openbare ruimte van ons allemaal is. Het college heeft de wettelijke
taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente
dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Velsen kiest daarin twee
sporen. Ten eerste het spoor van matiging: de financiën dwongen twee jaar
lang tot het accepteren van een lager kwaliteitsniveau. Ten tweede het spoor
van participatie: inwoners en partners zoals woningcorporaties zijn medeverantwoordelijk voor een schone, hele, veilige en sociale openbare ruimte. Deze
benadering ligt ten grondslag aan de wijkgerichte dienstverlening, die Velsen
coördineert en ondersteunt. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert
de gemeente ook uit.

Contextomschrijving
Velsen wil samen met andere IJmondgemeenten de bereikbaarheid van de regio aanpakken. In 2014 zal duidelijk worden welk uitvoeringsprogramma voorgesteld gaat worden. Dan zal ook duidelijk worden welke financiële bijdrage van
elke gemeente verwacht wordt.
Voor de totstandkoming van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) zullen
er diverse gronden van NS Vastgoed en ProRail overgedragen worden aan de
gemeente. Velsen krijgt hiermee de verantwoordelijkheid voor de inrichting van
dit gebied. Dit biedt kansen op een adequate inrichting, maar brengt ook extra
kosten met zich mee voor het beheer. Hoeveel dit zal zijn hangt af van de definitieve inrichting en is op dit moment nog niet nauwkeurig in te schatten.

Invulling strategische prioriteiten

In het kader van de eenmalige impuls entreegebied IJmuiden gaat enerzijds
een herinrichting van het Willebrordplantsoen plaatsvinden, anderzijds wordt
een verbetering van het viaduct en de directe omgeving uitgevoerd. Onderzocht
wordt of het financieel mogelijk is de herinrichting van het Willebrordplantsoen
gelijk mee te nemen bij de al geplande herinrichting van de IJmuiderstraatweg.
Dat is kostentechnisch zeer aantrekkelijk. Afhankelijk van de uitkomst van dit
onderzoek zal in 2014 voor het dan nog resterende gedeelte van de impuls van
het entreegebied, het opknappen van het viaduct en omgeving en het realiseren van een (kunst)landmark), een plan worden ontwikkeld. Dit deelproject
“Stadspoort” kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Om tot ideeën
te komen kan bijvoorbeeld een meervoudige opdracht in de vorm van een prijsvraag worden uitgeschreven. Een procesvoorstel hiervoor wordt in de eerste
helft van 2014 aan de raad aangeboden. In tweede helft van 2014 zal vervolgens een selectie van de ideeën en een keuzevoorstel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarna start de (voorbereiding) van de uitvoering.

Programmadoelstelling

Het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte met een optimale
mobiliteit.
Subdoelstelling 7.1

Zorgen voor voldoende groen, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.
Evaluatie groenbeleidsplan

In 2014 wordt het groenstructuurplan geëvalueerd. Het huidige plan is inmiddels 4 jaar oud. Op basis van de evaluatie zal bekeken worden of er een nieuwe versie moet komen.

Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokaal verkeer- en vervoersplan
Fietsbeleidsplan
Parkeerbeleidsplan
Groenbeleidsplan
Landschapsbeleidsplan
Bomenplan
Gedragscode Flora- en Faunawet
Beleidsvisie openbare verlichting
Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
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Groenonderhoud

De afgelopen jaren is fors bezuinigd op groenonderhoud. Dat is goed merkbaar
geweest, met name bij het maaien. Het komende jaar wordt weer toegewerkt
naar het onderhoudsniveau zoals is vastgelegd in het groenbeheerplan.
Kapvergunning

Het voorstel om over te gaan naar een nieuwe kapvergunning, waarbij alleen
voor monumentale en/of waardevolle bomen een kapvergunning behoeft te
worden aangevraagd, wordt in 2014 in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) vastgelegd.
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Onkruidbestrijding

Het verbod op het bestrijdingsmiddel Roundup zal, zoals het er nu naar uitziet,
ingaan op 1 januari 2015. Dat betekent dat, ook landelijk, gezocht gaat worden
naar alternatieven om de onkruidbestrijding effectief en zo milieuvriendelijk
mogelijk uit te voeren. Daar wordt momenteel al onderzoek naar gedaan. Uitgangspunt is de beeldkwaliteit van de wegen zoals die is vastgelegd voor het
beheer.
Beheer en onderhoud wegen

In 2014 zal weer een inspectie van de wegen plaatsvinden. Ondanks een forse
bezuiniging op het budget voor onderhoud aan wegen is het kwaliteitsniveau
van de wegen op dit moment nog ruim voldoende te noemen. De resultaten van
de inspecties zullen de komende jaren nauwlettend in de gaten worden gehouden. Een te grote terugloop in kwaliteit vergroot de kans op kapitaalvernietiging
en de kans op schade door slecht wegdek.
Paarden

De ervaringen met het paardenconvenant (2011) zijn positief. Naast de aandacht die er is voor het in goede staat houden van de ruiterpaden, zal ook een
nieuwe folder worden gemaakt om de informatievoorziening te verbeteren.
Deze informatie wordt ook op de gemeentelijke site gezet.
Watergangen

Er wordt regelmatig overleg gevoerd met Rijnland over de overdracht van de
watergangen ,De beleidslijn die Rijnland volgt is nog niet duidelijk, waardoor de
overdracht van de watergangen langer op zich laat wachten. Streven is om de
overdracht van de watergangen in 2014 te laten plaatsvinden.

In 2014 loopt het pilotproject af van de realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Er is een initiatief van een partij(en) die een verdere uitrol van de
laadinfrastructuur op zich wil nemen. Ervaring heeft geleerd dat in gebieden met
een hoge parkeerdruk het creëren van specifieke parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen erg gevoelig ligt bij buurtbewoners. Velsen kiest ervoor om de
ontwikkelingen van de elektrische ‘laadwereld’ af te wachten en de huidige pilot
en de evaluatie daarvan af te wachten voordat er meegegaan wordt in nieuwe
initiatieven.
Tot slot zal in 2014 weer het periodiek onderzoek naar de parkeerdruk binnen
de gehele gemeente worden uitgevoerd.
Kinderboerderij

Ongeveer een jaar geleden is onderzoek gestart om de potentie van deze, naar
bezoekersaantallen gemeten, succesvolle gemeentelijke trekpleister nog verder
te benutten en uit te bouwen door meer samen te werken met geïnteresseerde
partners. Inmiddels krijgt het plan steeds meer vorm. In 2014 zal het onderzoek
worden afgerond.
Wijkgerichte dienstverlening

Als pilot is de app ‘Verbeterdebuurt’ ingezet waarmee burgers meldingen kunnen doen over de openbare ruimte of om ideeën aan kunnen dragen voor verbeteringen in de openbare ruimte. Op basis van de resultaten van deze pilot
wordt in 2014 beslist of en zo ja in welke vorm hiermee wordt verder gegaan.
Van belang zijn de resultaten van de nieuwe Leefbaarheidsmonitor. Deze zullen
weer worden benut als basis voor de werkplannen van de wijkteams.
Speelbeleid

Parkeren

Parkeren zal in 2014 opnieuw in het teken staan van het continueren van het
huidige faciliterende beleid. Met name de inpassing van voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouwprojecten verdient hierbij extra aandacht. Ontwikkelende partijen zien het parkeren immers als een verliespost binnen hun ontwikkeling, waardoor het benodigde aantal parkeerplaatsen in de huidige markt steeds
vaker ter discussie wordt gesteld.
In 2014 zal een evaluatie van de invoering van een parkeerduurbeperking
(‘blauwe zone’) bij de winkels in Velsen-Noord plaatsvinden. Het is de eerste
keer dat een dergelijke maatregel op basis van het parkeerbeleidsplan in de
gemeente wordt toegepast
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In 2014 zal een nieuw speelbeleid worden opgesteld en aan de raad worden
aangeboden.
Begraafplaatsen

In juni 2013 heeft de raad het beleidskader voor begraafplaatsen vastgesteld.
Daarbinnen kan een verdere professionalisering van de begraafplaatsen vormgegeven worden. In de loop van 2014 zal duidelijk worden welke concrete
maatregelen ingezet gaan worden om dit doel te bereiken.
Subdoelstelling 7.2

Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
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Bereikbaarheid

De actualisatie van het Lokaal verkeer- en vervoersplan (LVVP) is in 2013
afgerond. De uitkomst daarvan zal de leidraad zijn voor toekomstige (her)inrichtingsplannen.
Regionale samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.
In 2011 hebben de wegbeheerders van de vier IJmondgemeenten besloten een
gezamenlijke visie en agenda op het gebied van bereikbaarheid te ontwikkelen.
In 2013 is de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond afgerond. Deze is door de vier
IJmondgemeenten ter inspraak gebracht en vervolgens in de raden besproken
en vastgesteld. In 2014 wordt de visie verder uitgewerkt in een bestuursconvenant met afspraken over:
• het mogelijk instellen en voeden van een regionaal mobiliteitsfonds;
• het aansturen en organiseren van de uitvoering, gebaseerd op de bestaande
organisatie-eenheden (gemeenten, Milieudienst);
• het monitoren en rapporteren van de voortgang;
• subsidiemanagement en –beheer;
• externe vertegenwoordiging en lobby bij Rijk en provincie;
• wijze van samenwerking met het bedrijfsleven.

Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoertracé

In 2014 zal de voorbereiding van de HOV-projecten vrijwel volledig afgerond
worden. In 2015 wordt gestart worden met de realisatie van de HOV-projecten.
Projecten

In 2014 wordt de herinrichting van de IJmuiderstraatweg en de Julianakade
afgerond. Hiernaast wordt, mede in het kader van HOV, ook de rotonde Hagelingerweg heringericht, zodat deze fietsvriendelijker wordt. Tevens is hier het
voornemen om zogenaamde opvanglichten te plaatsen die er voor moeten zorgen dat de doorstroming van de bus zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.
Het project Velsertraverse stond gepland voor uitvoering in 2014. Dit project betreft de verbetering van de luchtkwaliteit door een betere doorstroming van het
verkeer. Dit project heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen omdat tijdens
de uitwerking van het ontwerp nog een aantal punten aan het licht is gekomen
die om nader onderzoek vragen. Het streven is er nu op gericht om in 2015 tot
uitvoering te komen. Dit project wordt voorbereid in samenwerking met Milieudienst, Rijkswaterstaat en de provincie.
Verkeersveiligheid rondom scholen

Gebruik primaire en secundaire route

In 2012 is in samenspraak met bewoners en direct betrokkenen een verkenning
gedaan naar de mogelijkheden om de route door de kernen zoveel mogelijk te
ontmoedigen. De resultaten zijn leidraad voor de herinrichtingsplannen die in
de periode 2014-2016 op de rol staan voor zowel de primaire route (de route
‘buitenom’ via de N208/A208 en Amsterdamseweg-Parkweg) als de secundaire
route (de centrale route door de dorpskernen Santpoort-Noord en Driehuis).
Verkeerscirculatie centrum IJmuiden

In 2013 zal gestart worden met de voorbereiding van de herinrichting van de
Lange Nieuwstraat, inclusief het kruispunt met Plein 1945-Zeeweg. Ook 2014
zal in het teken staan van de voorbereiding van dit omvangrijke project. De
uitdaging bij de herinrichting van de Lange Nieuwstraat is om het uiterlijk en de
beleving te veranderen van een drukke verkeersweg naar een levendige winkelstraat, waar het verkeer met een gematigde snelheid doorheen rijdt maar
wel voldoende kan doorstromen. De uitvoering van de werkzaamheden staat
gepland voor 2015.
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Ook in 2014 blijft er veel aandacht voor de verkeersveiligheid, met name op
schoolroutes en in schoolomgevingen. Het vastgestelde ‘Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige schoolomgeving’ is hiervoor de leidraad.
Velsen Fietsstad

In 2014 doet Velsen mee aan de verkiezing ‘Fietsstad 2014’ van de fietsersbond. Het thema is dit jaar ‘fietsen zonder hindernissen’. Velsen zet de actie in
2014 voort om onnodige paaltjes en obstakels in fietsroutes te verwijderen.
Daarnaast blijft de gemeente zoeken naar (financiële) mogelijkheden om de
pontfrequentie te verhogen.
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Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 7.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

% Velsenaren dat vind dat het rommelig is op straat

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

36%

#

31%

#

31%

Rapportcijfer onderhoud wegen en fietspaden

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,1

#

6,7

#

6,7

Rapportcijfer parkeergelegenheid

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,4

#

6,2

#

6,2

Het ervaren van parkeeroverlast door inwoners van Velsen

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

35%

#

31%

#

31%

Rapportcijfer groen in de gemeente

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,7

#

6,7

#

6,7

Aantal honden

Waarde

Belastingpakket

2012

4.469

4.450

4.450

4.450

4.450

Aantal parkeerbonnen

Waarde

Belastingpakket

2012

724

2.000

2.000

2.000

2.000

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,2

#

7,2

#

7,4

Indicatoren bij subdoelstelling 7.2
Indicator
Tevredenheid van de inwoners van Velsen over de
bereikbaarheid havengebied en strand

Effect

Bij de meerjarenschijven is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor
‘in dat jaar vindt geen meting plaats’.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
N.v.t.
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Programma 7 Openbare Ruimte

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

Collegeproduct
Beleid en projecten openbare ruimte
Dagelijks beheer openbare ruimte
Openbare ruimte algemeen
Parkeren
Wijkgerichte dienstverlening
Totaal autorisatieniveau 7.1

Lasten

Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.503
13.180
541
258
153
18.635

-1.308
-1.121
0
0
-14
-2.443

3.195
12.059
541
258
139
16.192

6.103
13.582
391
225
186
20.487

-1.600
-466
0
0
0
-2.066

4.503
13.116
391
225
186
18.421

3.437
12.327
355
202
291
16.612

-250
-154
0
0
0
-404

3.187
12.173
355
202
291
16.208

18.635
0
0
18.635

-2.443
60
-262
-2.645

16.192
60
-262
15.989

20.487
0

-2.066

18.421
0
-1.141
17.280

16.612
0

-404

16.208
0
0
16.208

20.487

-1.141
-3.207

0
-404

16.612

Financiële toelichting
De mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren van
prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Openbare ruimte
Beleid en projecten openbare ruimte
Dagelijks beheer openbare ruimte
Openbare ruimte algemeen
Parkeren
Wijkgerichte dienstverlening
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
3.195
12.058
541
258
139
16.191
60
-262
15.989

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
4.540
12.874
392
225
186
18.217
0
-1.026
17.191

4.503
13.116
391
225
186
18.421
0
-1.141
17.280

Begroting 2014
3.187
12.173
355
202
291
16.208
0
0
16.208

Begroting 2015
3.170
12.648
353
200
290
16.661
0
0
16.661

Begroting 2016

Begroting 2017

3.148
12.805
349
198
288
16.788
0
0
16.788

3.134
12.640
346
197
286
16.603
0
0
16.603

Terug naar
inhoudsopgave
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Programma 8
Milieu

Programma 11
Programma 10

Programma 1
Programma 2

Programma 9

Programma 3
11,4%

Programma 4
Programma
6
Programma
7

Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

		

Hoofddoelstelling 8.1
Milieubeleid
Collegeproduct
C 6081 Milieubeleid

Hoofddoelstelling 8.2
Optimale en duurzame leefomgeving

Subdoelstellingen		

		

Prestaties

Subdoelstelling 8.1.1.
Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden,
adviseren en uitvoeren van integrale milieutaken

- Gevraagd en ongevraagd adviseren op milieugebied
- (laten) Uitvoeren van de integrale milieutaken
- Toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en
diensten op milieugebied

Subdoelstelling 8.2.1.
Waarborgen van de leefbaarheid m.b.t. milieu,
luchtkwaliteit en afvalverwerking door o.a. optimaal
gebruik van de regelgeving

Uitvoering van het Milieuwerkplan 2014, het Gemeentelijk Klimaatprogramma, de
visie luchtkwaliteit en de Bodemagenda
Uitvoering van het, in overleg met de ReinUnie/ HVC, opgestelde Afvalplan

Subdoelstelling 8.2.2.
Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, schoon en (energie)zuinig

- Duurzaam bouwen en onderhouden van energiezuinige gemeentelijke gebouwen
- Richten op duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen

Collegeproducten
C 6084 Afvalstoffen
C 6085 Afvalheffingen/reinigingsrecht
C 6086 Grondwaterbeheersing
C 6087 Ontsmetting/ongediertebestrijding

Hoofddoelstelling 8.3
Riolering
Collegeproducten
C 6082 Riolering
C 6083 Rioolheffingen
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Subdoelstelling 8.3.1.
Het in stand houden van een kwalitatief goed
rioolstelsel

Uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan door o.a. rioolvervanging, afkoppelen verhard oppervlak en uitbreiden RTC-gestuurde stuwputten
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Uitgangspunten voor dit programma
Niet alleen het Velsen van nu is een gemeentelijke verantwoordelijkheid; de
gemeente is ook verantwoordelijk voor het Velsen van toekomstige generaties.
Soms zijn daarvoor plannen met een lange adem nodig. Juist daarom vindt
het college continue aandacht voor milieu en dan met name duurzaamheid en
luchtkwaliteit essentieel. Het college kiest op dit beleidsveld dan ook voor de
regierol en geeft deze in nauwe samenwerking met de Milieudienst vorm. Het
kennisrijke en innovatieve karakter van de Visie op Velsen 2025 sterkt het college in haar keuze voor deze rol. Veel taken vanuit dit programma zijn gedelegeerd aan de Milieudienst, die zijn eigen programma opstelt.
Daarnaast heeft de gemeente een aantal wettelijke beheertaken van riolen,
afval, grondwaterbeheersing en ontsmetting/ongediertebestrijding.

Contextomschrijving
Op 1 juni 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking getreden. Een onderdeel van deze wet is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
Op basis hiervan stellen het Rijk en de provincie Noord-Holland financiële bijdragen beschikbaar voor stedelijke vernieuwing. De gemeenteraden van de
IJmondgemeenten hebben allen individueel een ISV-3 programma vastgesteld
(2010-2014) met daarin een bodemprogramma en geluidprogramma. De Milieudienst voert het programma uit in opdracht van de gemeenten. Door bezuinigingen is het beschikbaar stellen van het Stedelijk vernieuwing budget na 2014
beëindigd.
Riolering

Al het rioolwater uit onze gemeente wordt normaal gesproken afgevoerd naar
de waterzuiveringinstallatie aan de Amsterdamseweg. Bij zware regenbuien
is het aanbod van water zo groot dat er ‘overgestort’ wordt. Dit betekent dat
het rioolstelsel niet al het water op de normale manier kan verwerken en dat
het ‘overtollige’ water direct op het oppervlaktewater geloosd wordt. Dit brengt
vervuiling van het oppervlaktewater met zich mee. Het beleid van alle overheden (Rijkswaterstaat, Waterschappen en gemeenten) is erop gericht om zo
min mogelijk water over te storten. Dit kan bereikt worden door het nemen van
specifieke maatregelen in het rioolstelsel, of door ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk hemelwater in de bodem wordt opgenomen en niet in het rioolstelsel
terecht komt (afkoppelen). Dit heeft als grote voordeel dat bijvoorbeeld de waterzuiveringcapaciteit en gemaalcapaciteit bij de waterschappen beperkt kan
worden waardoor de kosten voor de totale waterketen minimaal blijven. Door
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intensieve samenwerking te zoeken met Rijnland is een overeenkomst afgesloten die hier specifiek in voorziet (OAS). Het uitvoeren van afkoppelmaatregelen
volgens deze overeenkomst is ook in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan
opgenomen als speerpunt voor de komende jaren.
Invulling strategische prioriteiten

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/gemeentelijk vastgoed
De gemeentelijke gebouwen zullen worden voorzien van zonnepanelen. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de actieve rol van de overheid door
het aandeel duurzame energieopwekking lokaal te realiseren. Voor de installatie zullen zoveel als mogelijk lokale partijen in aanmerking komen ten behoeve
van de stimulering van en impuls voor de lokale economie.
De investering wordt terugverdiend met de opgewekte elektriciteit. Dit kan
mogelijk worden gemaakt door dit voor te financieren middels de inrichting van
een revolverend fonds die hiervoor in het leven wordt geroepen. Voor de inrichting hiervan zal gedurende de looptijd jaarlijks een bedrag in het fonds worden
gestort. De gelden vloeien op termijn weer terug.
In 2014 wordt gestart met een inventarisatie van de gebouwen die in aanmerking komen om te worden voorzien van zonnepanelen. Hierbij wordt tevens beoordeeld wat de terugverdientijd zal zijn om de revolverende werking te borgen.
De uitkomsten hiervan worden vervolgens meegenomen in een raadsvoorstel.
Na instemming van de raad zal de aanbesteding plaatsvinden.
Het stimuleren van duurzaamheidsverbeteringen

Door het verduurzamen van woningen te combineren met het bevorderen van
de woonkwaliteit krijgt de leefbaarheid in de bredere zin een impuls. Door dit
met een gebiedsgerichte benadering aan te pakken kan het geïntegreerd worden opgepakt en krijgt de lokale economie een stimulans. Daarnaast sluit het
voorstel naadloos aan op het beleid van het Rijk, aangezien duurzaamheid (en
klimaatbeleid) een van pijlers is van de EU2020-strategie.
Om dit te organiseren zal in 2014 een aansprekende campagne worden georganiseerd om het de particuliere woningeigenaren te vergemakkelijken en de
burger dus tegemoet te komen in het verduurzamen van een eigen pand. Wij
zullen daarbij veel aandacht besteden aan de promotie van deze campagne.
In de eerste instantie zal worden gericht op woningen in IJmuiden. Hierbij zal
worden ingestoken op duuzaamheidsverbeteringen, zoals energiebesparing
middels woningisolatie en zonnepanelen. Hiertoe zullen o.a. duurzaamheidsleningen in het leven worden geroepen om de drempel te verlagen. Uiteindelijk
zullen energiebesparingsmaatregelen ook leiden tot lagere energierekeningen,
waardoor de koopkracht omhoog gaat.
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Begin 2014 wordt een projectgroep geformeerd. In 2014 worden de potentiële
private partijen geselecteerd waarmee samengewerkt gaat worden en wordt
een programma van eisen opgesteld waaraan de partijen moeten voldoen.
In het tweede kwartaal van 2014 zal een voorstel met een uitgewerkt plan worden aangeboden aan de raad.
Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Energievisie gemeente Velsen
Afvalbeheerplan 2010-2015
Gemeentelijke belastingverordeningen 2013
Klimaatprogramma “Velsen, stad van zon, zee en wind”
Bodemagenda 2011-2016
Visie Luchtkwaliteit IJmond 2012-2016
Milieu beleidsplan werkplan 2014(werktitel)

Programmadoelstelling

Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van
duurzame ontwikkeling.
Subdoelstelling 8.1.1.

Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren en uitvoeren van
integrale milieutaken.
Milieu

De speerpunten duurzame ontwikkeling en leefomgevingkwaliteit blijven actueel en daar zal op worden ingezet. De Milieudienst IJmond is in 2014 nog actief
met de campagne Route du Soleil waarmee in de regio zonnepanelen aan de
man worden gebracht. De belangstelling van inwoners en ook van bedrijven is
nog steeds aanwezig. Deze campagne geeft tevens invulling aan de wens van
de raad om gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen bij wijze
van voorbeeldfunctie. Voor de financiële draagkracht is in de Perspectiefnota
2013 voorgesteld een zogenaamd ‘revolverend’ fonds in het leven te roepen.
Voor de inrichting hiervan moet gedurende de looptijd een bedrag worden gestort. De gelden vloeien op termijn weer terug (revolverende werking).
Luchtkwaliteit

In nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, wordt ‘de milieudialoog als uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak’ voortgezet. In deze ambtelijke werkgroep wordt toegewerkt naar meer duidelijkheid over de bekende
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initiatieven en de consequenties. Dit alles om te onderzoeken hoe de kwaliteit
van de leefomgeving in de IJmond verbeterd kan worden en balans gevonden
kan worden tussen economische ontwikkeling en een gezonde leefomgeving.
Meetnet Luchtkwaliteit IJmond

Het meetnet is op dit moment zodanig ingericht dat de resultaten ook aanvullende gegevens bevatten waaruit mogelijk conclusies getrokken kunnen worden
over gevolgen voor de gezondheid (meten van stoffen die de gezondheid beïnvloeden).
In 2014 zal de eerste drie jaar van meten met het nieuwe, aangepaste meetnet
worden geëvalueerd om te bezien of op dezelfde voet zal worden doorgegaan
met meten.
Advisering milieu

In ruimtelijke plannen wordt altijd een milieuparagraaf opgenomen. Daarin wordt
getoetst of het te realiseren plan past binnen de geldende wettelijke
milieugrenzen. Er wordt gekeken naar thema’s als milieuhygiëne en duurzaamheid. Milieuhygiëne richt zich op het tegengaan van geluid- en geurhinder,
slechte luchtkwaliteit en bodemverontreiniging.
Ook vindt advisering plaats bij omgevingsvergunningen. Het is een wettelijke
taak die direct voortkomt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Er wordt geadviseerd over meervoudige complexe vergunningaanvragen (waarbij meerdere elementen dan milieu spelen) en het in behandeling
nemen van enkelvoudige vergunningaanvragen (omgevingsvergunning waarbij
uitsluitend milieuaspecten aan de orde zijn). Meer bedrijven worden onder algemene regels gebracht. De ontwikkeling zet zich in 2014 door.
Toezicht en handhaving milieu

In de packagedeal hebben het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
ordening en Milieubeheer (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de
VNG overeenstemming bereikt over de vorming van zogenaamde ‘uitvoeringsdiensten’. Het gaat om afspraken over de Wabo, de verplichte structuur (uitvoeringsdiensten), verplicht basistakenpakket (minimum takenpakket), de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening en handhaving VROM-taken en
financiering. Op basis van deze afspraken krijgt de samenwerking op het gebied van milieuadvisering verder gestalte via de oprichting van de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) Milieudienst IJmond.
Ter uitvoering van de wettelijke milieutaken vindt inrichtinggebonden (locatiegebonden) toezicht en ketengericht toezicht plaats. Het toezicht dat namens
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Velsen wordt uitgevoerd op de regionale havenverordening is meer gebiedsgebonden, maar van hieruit heeft het een directe relatie met het resultaat op het
gebied van integrale milieutaken (bijvoorbeeld asbest, inname scheepsafvalstoffen, veiligheid).
De Milieudienst IJmond voert voor de gemeente Velsen verder alle gemeentelijke milieutaken uit. Het gaat hierbij om het verlenen van milieuvergunningen,
toezicht en controle van de milieuwetgeving, advisering ten aanzien van bodem
en geluidsaspecten en het voorbereiden van gemeentelijke milieubeleid. Jaarlijks wordt door de Milieudienst een milieuwerkprogramma opgesteld. In het
milieuwerkprogramma zijn alle werkzaamheden opgenomen die de Milieudienst
voor de gemeenten Velsen uitvoert.

voeren door ReinUnie en HVC. Deze partijen waren integraal verantwoordelijk
voor die taak en het bijbehorende beleid. De ambities van HVC voor Velsen
liggen vast in het Afvalbeheerplan 2010-2015. Feitelijk zijn dat ook de ambities
van Velsen.
Velsen heeft landelijk gezien echter slechte scheidingsresultaten, die ver verwijderd liggen van de doelstellingen die het Rijk gemeenten oplegt. HVC heeft
Velsen een voorstel gedaan om de scheidingsresultaten in Velsen te verbeteren. Velsen wil echter in de IJmond, meer dan voorheen, zelf vormgeven aan
een afvalstoffenbeleid, bij voorkeur in AIJZ verband.
Daarom heeft HVC Velsen een voorstel gedaan om de scheidingsresultaten in
Velsen te verbeteren. In 2014 zal Velsen over die verbetervoorstellen een besluit moeten nemen.

Bodemkwaliteit

Binnen Velsen bevindt zich een aantal locaties waar de bodem verontreinigd is
en waar momenteel nader bodemonderzoek wordt uitgevoerd, gesaneerd wordt
of nog moet worden. Bij de aanpak van bodemverontreiniging staan twee
sporen centraal, namelijk:
• het geschikt maken van de bodem voor het (beoogd) gebruik en
• het wegnemen van risico’s bij het huidige gebruik.
Het uitgangspunt hierbij is om naar een goede bodemkwaliteit te streven en te
behouden en maatregelen te nemen daar waar sprake is van risico’s voor de
volksgezondheid.
De kosten van de onderzoeken en saneringen worden nu nog vanuit het overgehevelde ISV-2 alsmede het resterende ISV-3 budget gefinancierd, dit zal na
2014 niet meer bestaan. Vooralsnog is het niet duidelijk of vanuit het Rijk
nieuwe financiële middelen beschikbaar worden gesteld om dergelijke bodemverontreinigingen aan te pakken. Opgemerkt wordt dat niet uitgesloten kan
worden dat in de toekomst nieuwe verontreinigingen in de bodem aan het licht
komen die voor rekening van de gemeente aangepakt moeten worden. Indien
nieuwe saneringslocaties zich aandienen, zal in overleg worden getreden met
de provincie Noord-Holland om de financieringsmogelijkheden te bespreken.
Subdoelstelling 8.2.1

Waarborgen van de leefbaarheid van milieu, luchtkwaliteit en afvalverwerking
door o.a. optimaal gebruik van de regelgeving.

Daarnaast zal Velsen in 2014 conform het HVC Jaarplan:

1. onderzoek uitvoeren naar maatregelen om inwoners te bewegen meer grof
huishoudelijk afval te brengen i.p.v. te laten halen;
2. de huis-aan-huis inzameling van herbruikbare goederen vormgeven via
samenwerking met een kringloopbedrijf;
3. onderzoek doen naar de mogelijkheden om een opslagcontainer te plaatsen
op het afvalbrengstation om voor hergebruik geschikte goederen apart te
houden;
4. goedgekeurde voorstellen uit de voorgaande periode invoeren.
Zwerfvuil

De bestrijding van het zwerfafval heeft een extra dimensie gekregen. Er zijn,
naast de reguliere inspanningen van de gemeente, tal van burgerinitiatieven geweest om de openbare ruimte vrij te maken van zwerfvuil – op straat en op het
strand. Ook dit jaar zal ondersteuning worden geboden aan dit soort initiatieven; deze vorm geeft op een goede manier invulling aan het streven bewoners
meer zelf te laten oppakken.
Subdoelstelling 8.2.2

Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid,
schoon en (energie)zuinig.
In het kader van duurzaamheid kunnen de volgende onderwerpen benoemd
worden:

Inzameling huishoudelijk afval

Huishoudelijke afvalinzameling heeft Velsen de afgelopen decennia laten uitBegroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen
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Terugwinnen warmte uit het riool (Riothermie)

Vervangingsprogramma 2014

Straatreiniging

Optimalisatie Afvalstromen (OAS)

Op basis van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is onderzoek verricht
naar kansen om warmte uit rioolwater te benutten voor verwarming van gebouwen. Uit de opgeleverde Riothermie-kansenkaart zijn drie zeer kansrijke locaties geselecteerd, te weten de gebouwengroep rondom de Briniostraat, nieuwbouw van De Ring (Eenhoornstraat) en nieuwbouw van Wijkermeercentrum
(Wijkermeerweg). In 2014 worden de kansen verder verkend. Ook zal bekeken
worden of hiervoor mogelijk subsidiestromen aangewend kunnen worden.

Door de straatreiniging nog strakker te koppelen aan de schouwresultaten is
meer maatwerk te realiseren. Hier en daar is de veegmachine vervangen door
handvegers en blazers. Deze aanpak, waarmee een jaar wordt geëxperimenteerd, zorgt er ondermeer voor dat op moeilijk bereikbare plekken beter kan
worden gereinigd en dat de inspanningen meer worden gericht op de echt vuile
straten.
Subdoelstelling 8.3.1

Het in stand houden van een kwalitatief goed rioolstelsel.
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In 2014 zal Velsen, net als in de afgelopen jaren, ongeveer 3 tot 3,5 km riool
vervangen. De belangrijkste projecten zijn de vervanging van riolering in Industriegebied IJmuiden-West en in de IJmuiderstraatweg. Dit laatste riool is zeer
belangrijk voor de afvoer van rioolwater vanuit Zeehaven IJmuiden, Oud-IJmuiden en IJmuiden-Noord. Met de vervanging wordt het riool tegelijkertijd vergroot, met als doel om meer berging te realiseren in het rioolstelsel. Daardoor
wordt de kans op riooloverstorten en water-op-straat verkleind.
De gemeenten en het Hoogheemraadschap Rijnland zorgen samen voor de
verwerking van het afvalwater. Rijnland en Velsen hebben een overeenkomst
gesloten, waarbij afgesproken is dat Rijnland de komende 5 jaar gaat investeren in afkoppelmaatregelen in het Velsense rioolstelsel, zodat het aanbod van
rioolwater aan de afvalzuiveringsinstallatie kleiner wordt. Velsen zal tot 2017
minimaal 21 ha verhard oppervlak afkoppelen (wegen en daken). Door deze
actie hoeft Rijnland minder geld te investeren in de modernisering van de afvalwaterinstallatie.
De prognoses voor 2014 laten zien dat Velsen kan voldoen aan de met Rijnland
gemaakte afspraken.

69

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.2
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

100% kostendekkend tarief afvalstoffenheffing

Waarde

Belastingpakket

2013

100%

100%

100%

100%

100%

Aantal woonhuisaansluitingen

Waarde

Contract HVC

2010

30.009

31.794

31.944

32.094

32.094

Aantal plichten afvalstoffen heffing

Waarde

Belastingpakket

2013

29.601

30.300

30.450

30.600

30.750

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

100% kostendekkend tarief rioolheffing

Waarde

Belastingpakket

2013

100%

100%

100%

100%

100%

Aantal rioolaansluitingen

Waarde

Belastingpakket/GRP

2013

33.009

34.200

34.350

34.500

34.220

Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.3
Indicator

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp
Milieubeleid

2014
Lasten

39.000
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2015

2016
0

2017
0

Toelichting
0 PN 2012 - Meetnet
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Milieu
Collegeproduct
Milieubeleid
Totaal autorisatieniveau 8.1
Riolering
Rioolheffingen
Totaal autorisatieniveau 8.2
Afvalstoffen
Afvalheffingen/reinigingsrecht
Grondwaterbeheersing
Ontsmetting/ongediertebestrijding
Totaal autorisatieniveau 8.3
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012
Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.592
1.592
5.616
20
5.636
7.309
22
242
32
7.605

-48
-48
-1.004
-5.511
-6.515
-102
-9.564
0
0
-9.666

1.544
1.544
4.612
-5.491
-879
7.207
-9.542
242
32
-2.061

1.588
1.588
5.035
20
5.055
7.254
21
390
33
7.698

-49
-49
-239
-5.779
-6.018
0
-9.860
0
0
-9.860

1.539
1.539
4.796
-5.759
-963
7.254
-9.839
390
33
-2.162

1.443
1.443
6.431
295
6.727
7.646
155
380
32
8.214

-51
-51
-843
-5.513
-6.356
0
-10.074
0
0
-10.074

1.392
1.392
5.588
-5.217
371
7.646
-9.919
380
32
-1.860

14.833
0
0
14.833

-16.229
0
0
-16.229

-1.396
0
0
-1.395

14.341
0

-15.927

-1.586
0
-28
-1.614

16.384
0

-16.481

-97
0
0
-97

14.341

-28
-15.955

16.384

0
-16.481

Financiële toelichting

De volgende ontwikkelingen zijn eveneens in de begroting 2014 verwerkt:

Bijdrage Milieudienst							€ 73.000 (v)

De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren
van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013
verwerkt:

Door efficiencymaatregelen is de bijdrage aan de Milieudienst verlaagd. Het
voordeel zal gebruikt worden ter dekking van de taakstelling Gemeenschappelijke Regeling (zie Algemene dekkingsmiddelen).

De begrotingspost Reiniging openbare ruimte is in overeenstemming gebracht
met de kosten die voortkomen uit de overeenkomst met HVC.

Meetnet geluid vliegverkeer						€ 42.000 (v)

Door het beëindigen van de eigen meetposten (Luistervinken) is een structureel
voordeel opgenomen in de begroting.
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Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Milieu
Milieubeleid
Riolering
Rioolheffingen
Afvalstoffen
Afvalheffingen/reinigingsrecht
Grondwaterbeheersing
Ontsmetting/ongediertebestrijding
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
1.544
4.613
-5.491
7.206
-9.542
242
32
-1.395
0
-1.395

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
1.427
4.795
-5.758
7.253
-9.839
390
33
-1.699
0
0
-1.699

1.539
4.796
-5.759
7.254
-9.839
390
33
-1.586
0
-28
-1.614

Begroting 2014
1.392
5.588
-5.217
7.646
-9.919
380
32
-97
0
0
-97

Begroting 2015
1.353
5.689
-5.484
7.645
-9.920
373
32
-311
0
0
-311

Begroting 2016

Begroting 2017

1.353
5.794
-5.752
7.644
-9.922
331
32
-519
0
0
-519

1.392
5.951
-5.754
7.642
-9.923
326
32
-333
0
0
-333

Terug naar
inhoudsopgave
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Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

Programma 11

Programma 1

Programma 10
11,2%

Programma 8
Programma 7
Programma 6

Programma 2

Programma 3
Programma 4
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

		

Hoofddoelstelling 9.1.
Ruimtelijk beleid
Collegeproducten
C 6091 Ruimtelijke ontwikkeling
C 6092 Bestemmingsplannen
C 6093 Ruimtelijk beleid
C 609901 Stedelijke vernieuwing
C 6143 Ruimtelijke informatie

Hoofddoelstelling 9.2.
Grondbeleid in de ruimste zin des woords
Collegeproducten
C 6094 Grondbeleid
C 6095 Bouwgrondexploitatie
C 6096 Vastgoed aan- en verkopen

Hoofddoelstelling 9.3.
Wonen in de ruimste zin des woords
Collegeproduct
C 6099 Wonen

Hoofddoelstelling 9.4.
Toezicht en handhaving
Collegeproducten
C 6097 Vergunningen
C 6098 Toezicht
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Subdoelstellingen		

		

Prestaties

Subdoelstelling 9.1.1.
Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke
en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving,
alsmede de bewaking van het landschap

Een actueel planologisch regime op alle gronden in Velsen voor de komende 10
jaar, alsmede een afwegingskader voor ruimtelijke en leefkwaliteit en op basis
hiervan het voorbereiden en begeleiden van de realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen. De uitvoering van het landschapsbeleidsplan krijgt een vervolg. Verder
worden strategische visies ontwikkeld voor bufferzone en binnenduinrand.

Subdoelstelling 9.2.1.
Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en
de bebouwing van gronden.

Het aansturen van en participeren in gewenste gebiedsontwikkelingen.
Het inzetten van gronden en gebouwen ten behoeve van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement.

Subdoelstelling 9.3.1.
Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de
behoefte en wensen van de bevolking, rekeninghoudend met instroom van buitenaf

Zorg dragen dat de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw voorziet in de behoefte en wensen van de eigen bevolking en inspeelt op instroom van buiten de
gemeente.
Kennis hebben van de woonwensen en behoeften van de bevolking en actuele
demografische, maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen en hierop
inspelen.

Subdoelstelling 9.4.1.
Het bevorderen van het voldoen aan de wettelijke
eisen qua gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid
en bruikbaarheid van objecten, alsmede het toezien
op het gebruik van deze objecten conform de (gebruiks) bepalingen van het bestemmingsplan.

Optimalisering van de dienstverlening door efficiënte behandeling aanvragen van
de ‘omgevingsvergunning’, alsmede naleving van de regelgeving door middel van
een gecoördineerde wijze van toezicht en handhaving.
Dit moet resulteren in deskundige advisering en volledige beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning.
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Uitgangspunten voor dit programma
Het college stelt dat de gemeente geen drempel voor ontwikkelingen mag zijn,
maar partner voor ontwikkelingen moet zijn - binnen de grenzen van wat
redelijk en billijk is. Globalere bestemmingsplannen en globalere inrichtingsbepalingen passen hier bijvoorbeeld in. In het algemeen wil het college op het
gebied van de ruimtelijke ordening en wonen de kaders en wensen van de raad
uitwerken, het sturen beperken tot waar dat echt nodig is en ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, waar dat mogelijk is. Daarbij wil het college ontwikkelingen
faciliteren die de ambities van de Visie op Velsen 2025 ondersteunen.
In het kader van de Woonvisie 2025 stelt het college dat IJmuiden metropolitaan moet worden, grootstedelijk. Daarin wil het college zoveel mogelijk regisserend optreden. Ander uitgangspunt voor het college op het gebied van wonen
is dat de woningmarkt van Velsen open dient te zijn voor de gehele regio om zo
randvoorwaarden te scheppen voor een metropolitaan IJmuiden met een brede
bevolkingssamenstelling zoals in de Visie op Velsen 2025 voorzien.

Contextomschrijving
Gebiedsontwikkeling

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de voortgang van gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten. Projecten vertragen of komen geheel tot
stilstand. Tegelijkertijd zoeken markt en overheid naar nieuwe verdienmodellen
om projecten doorgang te laten vinden. Eerder vastgestelde kaders en programma’s worden ter discussies gesteld, nieuwe partijen worden betrokken of
melden zich bij de gemeente met nieuwe initiatieven.
De crisis en de Visie op Velsen 2025 vragen om nieuwe accenten en een gewijzigde benadering van stedelijke ontwikkelingen.
Wonen

Het rijksbeleid is sterk in ontwikkeling en behoorlijk aan politieke en maatschappelijke discussie onderhevig. Bij een stagnerende ontwikkeling van woningen,
staat de positie van woningcorporaties en ontwikkelaars onder druk, zijn financiers terughoudend en worden er vraagtekens gezet bij de betaalbaarheid van
het wonen. Een andere factor van onzekerheid voor de toekomst is de implementatie en verdergaande ontwikkeling van Europese regelgeving in de woonsector. Hierdoor dreigt de kwalitatieve ontwikkeling van met name IJmuiden te
stagneren.
Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Velsen zet onder andere in op IJmuiden als interessante stad. Dat staat voor
kwaliteit, hoogwaardig en metropolitaan wonen in een stadse omgeving waar
natuur en rust om de hoek ligt. Om deze ambitie waar te maken heeft de raad
de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ vastgesteld.
Voor de uitwerking hiervan moeten afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke partners. Vraag is in hoeverre zij kunnen en willen bijdragen aan de korte
en lange termijndoelstellingen, met oog voor de huidige schaarste zonder dat
deze onze toekomst bepaalt.
De gemeente wil bovenal stimuleren en verbinden in dit proces. Het voorgestelde kabinetsbeleid ten aanzien van toegelaten instellingen en de volkshuisvesting zet de rol van de gemeente ook in een ander daglicht. Het kabinet wil de rol
van de gemeente versterken waardoor ook de regierol in het verschiet ligt.
In het regeerakkoord is een aantal voorstellen opgenomen voor een inperking
van het werkterrein van de toegelaten instellingen en de wijze van functioneren
van toegelaten instellingen. Tevens is in het regeerakkoord het voornemen opgenomen om de positie van een aantal zelfstandige bestuursorganen opnieuw
te bezien. De Herzieningswet ligt reeds bij de Eerste Kamer. Het kabinet wil
deze alsnog aanpassen en zowel het volkshuisvestelijk als het financieel toezicht op woningcorporaties onderbrengen bij het Rijk. Dat heeft hij vastgelegd in
een novelle. De concept novelle is formeel nog niet openbaar maar de belangrijkste maatregelen zijn inmiddels uitgelekt en breed bekend geworden.
Het kabinet zet in op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico’s en
verantwoordelijkheden van verschillende partijen en met name de woningcorporaties. Via wijziging van de Woningwet wil het kabinet het werkgebied van de
woningcorporaties beperken tot de bouw en verhuur van sociale huurwoningen
en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed.
Commerciële woonactiviteiten, die nu wel tot de taak van toegelaten instellingen behoren, worden uitgesloten. Het kabinet wil met deze inperking borgen
dat het maatschappelijk bestemde vermogen van de woningcorporaties wordt
ingezet voor de kerntaak en niet voor bijvoorbeeld het afdekken van risico’s van
commerciële activiteiten. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen het
kabinet en de woningcorporaties over de uitwerking van deze doelstelling.
Nadere uitwerking hiervan volgt na vaststelling.
Daarnaast voorziet het voorstel een versterking van de rol van de gemeente
richting toegelaten instellingen. De gemeente geeft met haar woonbeleid richting aan de activiteiten van de woningcorporaties, vastgelegd in niet vrijblijven75

de prestatieafspraken (wederkerig en verplichtend). Van de corporaties wordt
verwacht dat zij naar redelijkheid bijdraagt aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
Huisvestingswet / Huisvestingsverordening

Met de Huisvestingswet, waarvan de invoering in 2014 wordt verwacht, wordt
een doelmatige verdeling nagestreefd van beschikbare woonruimte die onder
de werking van de wet valt. Het kabinet werkt al geruime tijd aan herziening van
de Huisvestingswet. Zodra de nieuwe wet is vastgesteld, wordt deze geïmplementeerd in het woonruimteverdeelsysteem en in de Huisvestingsverordening
geactualiseerd.
De Huisvestingswet bevat handvatten voor het tegengaan van onrechtmatige
bewoning.

Invulling strategische prioriteiten
Startersleningen

Velsen streeft ernaar de koopmarkt in beweging te brengen door aspirant
kopers, die hun hypothecaire lening net niet rond krijgen bij de bank, een steun
in de rug te geven.
Om nieuwbouw bereikbaar te maken voor een bredere doelgroep en door deze
grotere vraag naar woningen de bouw te stimuleren, wil de gemeente koopstarters ondersteunen via een vorm van starterslening.
Dit plan wordt uitgewerkt en zal voor het eind van het jaar aan de raad worden
voorgelegd. Het doel is om in 2014 voor 60 starters bij aankoop van een eerste
woning een starterslening af te sluiten tot een maximum van € 20.000 door
inzet van het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
Bouwstimulansen

Onderzocht wordt op welke wijze de gemeente de bouw kan stimuleren. Daartoe wordt gesproken met grondeigenaren en woningcorporaties en afspraken
worden gemaakt. Actuele economische ontwikkelingen en gevolgen van het kabinetsbeleid zijn bepalend voor de mogelijkheden. Ondanks de onzekere tijden
wil de gemeente een regisseursrol en/of voortrekkersrol vervullen als het gaat
om het stimuleren van de bouw.
De inzet van de gemeente kan als volgt zijn:

•
•

faciliteren van initiatieven en open staan voor innovatieve ideeën
en creativiteit
stimuleren van initiatieven en partijen bij elkaar brengen.

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•
•
•

Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)
Wabo
Bouwbesluit 2012
Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota’s Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’
Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m
2015
Structuurvisie Velsen 2015
Landschapsbeleidsplan

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede
onderlinge samenwerking en door afstemming van functie, gebruik, inrichting
en beheer.
De ruimtelijke omgeving van Velsen is complex en zal mede voor oplossingen
bezien moeten worden in de context van de Metropool Regio Amsterdam.
Velsen combineert een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties en heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor
spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een
hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied omdat alle voorzieningen in
de buurt zijn.
In Velsen betekent het verruimen van de ene functie, vaak het beperken van de
naastliggende functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies waardoor wonen, werken en
recreëren naast elkaar mogelijk is en Velsen zich kan ontwikkelen tot een
stad conform de Visie op Velsen 2025. Het nu lopende handhavingproject in het
Middenhaven gebied draagt daar aan bij.
Subdoelstelling 9.1.1.

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit
van de fysieke omgeving, alsmede de bewaking van het landschap.
In de Visie op Velsen en de Strategische Agenda wordt gesproken over een
aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat, waar bij Velsen zich kenmerkt door de
kernenstructuur met groene dooradering, de brede avontuurlijke stranden, rus76

tieke duinen, markante landgoederen en het recreatiegebied Spaarnwoude.
Nu de rijksgelden voor landschaps- en natuurdoeleinden wegvallen, is Velsen
steeds meer aangewezen op particuliere initiatieven. Dit vereist cofinanciering
en doen van eigen investeringen.
De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan richt zich op het tegengaan van
‘verrommeling’ van het landschap, de instandhouding van de open ruimten
tussen de kernen en verbetering van de recreatieve en ecologische waarden
van deze gebieden In het programma is een lijst van ‘quick-win’ maatregelen
opgenomen die in de periode 2011-2014 gerealiseerd kunnen worden. In 2014
zal worden ingezet op de thema’s landschappelijke inpassing van de paardenhouderij, realisatie van onderdelen van de ecologische verbindingszones Driehuis-Spaarnwoude, Santpoort-Spaarnwoude en Heerenduinen-buitenplaatsen
Velsen-Zuid en het herstel van cultuurhistorisch waardevolle lanen.
Ruimtelijke ordening

Om de rechtszekerheid te kunnen bieden voor de verschillende ruimteclaims
zullen bestemmingsplannen worden geactualiseerd. Hiertoe zullen verschillende bestemmingsplannen besluitvormingsrijp worden gemaakt in 2014, waaronder bestemmingsplan HOV-tracé, Santpoort-Zuid, Averijhaven en Curaçaostraat. Daarnaast zullen verschillende bestemmingsplanprocedures worden
opgestart.
Structuurvisie

Voor een nieuwe structuurvisie zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart. De nieuwe structuurvisie biedt de mogelijkheid om de ambities
uit de Visie op Velsen en bestaande sectorale beleidsnota´s in samenhang te
brengen en ruimtelijk te vertalen. Maar de Visie van Velsen geeft ook nieuwe
ambities. Deze ambities van “Kennisrijk Werken in Velsen” worden waar mogelijk al in nieuwe strategische documenten meegenomen (Visie Bufferzone
Amsterdam-Haarlem, Visie Binnenduinrand, Visie Noordzeekanaalgebied). Met
een structuurvisie als integraal ruimtelijk beleidskader kan de gemeente Velsen
zich tevens steviger positioneren bij ruimtelijke vraagstukken op bovenlokaal
en regionaal niveau. In 2014 zullen de werkzaamheden verder gaan en zal dit
moeten leiden tot de vaststelling van een nieuwe structuurvisie voor Velsen.
Subdoelstelling 9.2.1.

Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden
In een aantal majeure projecten en gebiedsontwikkelingen heeft de gemeente
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een grondpositie, waardoor zij initiatiefnemer is voor de ontwikkeling van een
programma; daarnaast is zij ook betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen
die door derden worden voorbereid. Velsen heeft een leidende rol bij de (her)
ontwikkeling van locaties voor onderwijs en sporthuisvesting. Tevens wordt
bekeken of mogelijk (planologisch) kansrijke locaties tot ontwikkeling gebracht
kunnen worden.
Ondanks de crisis en de teruglopende vraag naar woningen is de gemeente
betrokken bij verschillende projecten. Voor enkele van deze projecten is gekeken naar optimalisatiemogelijkheden om toch te komen tot ontwikkeling van het
programma. De gemeente is in 2014 en volgende jaren o.a. betrokken bij de
volgende gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten:
• herinrichting van het Centrum IJmuiden (Lange Nieuwstraat) , in samenhang
met de aanleg van de HOV en het versterken van de centrumwinkelfunctie;
• locatie Grote Buitendijk/Hofgeest: ontwikkeling van een nieuwe woon(werk)
locatie;
• voorbereiding aankoop Averijhaven;
• locatie Grote Hout: herstel kade, uitgifte kadeterrein en verkoop droge bedrijventerrein;
• Oud IJmuiden: revitalisatie van binnenstedelijk woongebied;
• Stadspark IJmuiden: bouw van woningen in een binnenstedelijk groen woonmilieu;
• herstructurering bedrijvenstrook Wijkermeerweg in samenhang met realisatie
Brede School in Velsen-Noord;
• ontwikkeling locaties De Ring (onderwijs- en sporthuisvesting) en Bosbeekschool;
• implementatie Kustvisie.
De gemeente is daarnaast nauw betrokken (faciliteren, samenwerken, kaderstellen) bij een groot aantal projecten die door derden worden voorbereid en
uitgevoerd. Voorbeelden zijn locaties als de Binnenhaven, Blekersduin, Molenweid en projecten voorvloeiend uit de prestatieafspraken met corporaties. Ook
voor deze projecten geldt dat in samenwerking met derden wordt gekeken naar
de uitvoerbaarheid van de projecten en eventuele optimalisaties of aanpassingen in het programma.
Vastgoed

Velsen speelt als grote vastgoedeigenaar van Velsen een prominente rol bij het
leefbaar houden en de herontwikkeling van de gemeente. Door goed beheer en
(her)gebruik van het eigen vastgoed kan ruimte geboden worden aan gewenste
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maatschappelijke functies, wordt voorkomen dat de omgeving verloedert en kan
in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed plaatsmaken voor nieuwe
ontwikkelingen. De beleidskaders op het gebied van vastgoed zijn recent herzien en actueel. In 2014 is de inspanning vooral gericht op het professionaliseren van het vastgoedbeheer met als resultaat een efficiëntere en meer uniforme
werkwijze.

•

het belang over actuele woningmarktinformatie te beschikken, naast het
vierjaarlijkse woningmarktonderzoek.

Er zullen diverse onderzoeken worden gestart naar woonwensen. Te denken
valt aan onderzoek naar huisvesting van kenniswerkers, samenspel jongerenonderwijs-wonen, wonen en zorg. Hiervoor zijn via de Perspectiefnota 2013
middelen beschikbaar gesteld.

Subdoelstelling 9.3.1.

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekeninghoudend
met instroom van buitenaf.
Door de situatie (financieel, kabinetsbeleid in ontwikkeling, stagnerende woningmarkt) herijken de Velsense woningcorporaties momenteel het strategisch
voorraadbeleid. Vooralsnog verwachten de corporaties in Velsen nog maar
beperkte investeringscapaciteit te hebben. Het college wil, in lijn met het voorgestelde kabinetsbeleid, in de tweede helft van 2013 afspraken maken met de
woningcorporaties over hun bijdrage aan de korte en lange termijndoelstellingen uit de woonvisie 2025. De prioriteit ligt in IJmuiden als het gaat om versterking van de woningvoorraad en herstructurering op het afronden van lopende
projecten en het opstarten van nieuwe, bewust gekozen locaties.
Daardoor kunnen op dit moment mogelijk geen volwaardige prestatieafspraken
gemaakt worden en is ook geen zicht op activiteiten en middelen die hier mogelijk mee gemoeid zijn. Het streven is echter om met de corporaties dit jaar tot
concrete afspraken te komen. Nu de Woonvisie 2025 is vastgesteld en uitgewerkt is het proces niet ten einde. Er is periodiek onderzoek gewenst naar de
woonwensen en -behoeften van de bevolking. De gemeente zal meer dan in
het verleden rekening moeten houden met en inspelen op actuele demografische, maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen en de mogelijke
gevolgen voor Velsen en de regio.
De richting van het woonbeleid vraagt op sommige punten nader onderzoek en
uitwerking om de juiste maatregelen te kunnen treffen:
• op lange termijn bijvoorbeeld het openstellen van de woningmarkt richting
de Metropoolregio Amsterdam;
• op korte termijn ontwikkelingen zoals de hervorming van de Awbz en de
gevolgen daarvan voor het thuis wonen van ouderen en mensen met een
zorgvraag;
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Woonruimteverdeling

Velsen en de woningcorporaties hebben het huidige systeem van de verdeling van de huurwoningen in Velsen afgelopen periode kritisch bekeken en
zijn tot de conclusie gekomen dat wijziging van het systeem noodzakelijk is.
Het huidige optie- en winkelmodel uit 2003 is verouderd en daardoor moeilijk
aanpasbaar aan de doelstellingen van de corporaties en de woonvisie van de
gemeente. Daarnaast laat het veel te wensen over als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, zowel voor de woningzoekenden als de woningcorporaties. Een
nieuw systeem moet klantvriendelijker zijn, leiden tot een verbeterde werkwijze
van woonruimteverdeling en daarmee kosteneffectiever functioneren. Deze wijziging wordt in 2014 doorgevoerd.
Naast de lokale ontwikkeling wordt gewerkt aan regionale afstemming van
de woonruimteverdeling met gemeenten en woningcorporaties in de regio’s
IJmond en Zuid-Kennemerland. Het Regionale Actie-programma Zuid-Kennemerland/IJmond 2012-2015 is een goede start van regionale afstemming van
woningmarktontwikkelingen. Velsen wil zich sterk maken om deze relatie verder
te versterken en te bezien op welke fronten regionaal samengewerkt kan worden op het gebied van wonen.
Kernvoorraad betaalbare huur

In de gemeente bestaat een ruime kernvoorraad betaalbare huurwoningen.
Velsen wil dat deze kernvoorraad niet groter is dan de groep mensen die geen
woning kunnen of willen kopen. Op basis van het woningmarktonderzoek en de
EU-regelgeving wordt een deel van de kernvoorraad geleidelijk omgezet naar
vormen van koop en duurdere huur.
Skaeve Huse

De gemeenten en de woningcorporaties willen mensen die overlast veroorzaken een tweede kans bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm, naar
Deens voorbeeld ‘Skaeve Huse’ genoemd. Onderzocht is waar dit in Velsen kan
worden gerealiseerd. Een projectopdracht om tot uitwerking te komen is opgesteld.
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Marketing/promotie wonen in Velsen

Marketing/promotie is onderdeel van de Woonvisie 2025. Deze is in juni 2013
vastgesteld en wordt op dit moment nader uitgewerkt. Het streven is om in 2014
voorstellen aan de raad voor te leggen.
Subdoelstelling 9.4.1.

Het bevorderen van het voldoen aan de wettelijke eisen qua gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid van objecten, alsmede het toezien op
het gebruik van deze objecten conform de (gebruiks)bepalingen van het bestemmingsplan.
Bestuurlijke handhaving

In de nieuwe Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving Gemeente Velsen
2013-2016 wordt een volgende stap gezet om het toezicht- en handhavingsbeleid binnen de gemeente meer strategisch, kaderstellend en een cyclisch
karakter te geven. De ambitie op langere termijn is dat in de toekomst het toezicht- en handhavingsbeleid en programmering door kruisbestuiving met alle
betrokken partners, zowel binnen als buiten de gemeente, tot stand komt waardoor in de praktijk slimmer wordt gehandhaafd.
Welstand

In 2014 wordt het voorstel uitgewerkt hoe invulling te geven aan de rol van de
welstandscommissie en de daaraan ten grondslag liggende welstandscriteria,
inclusief de aanpassing van de huidige verouderde welstandsnota.
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Waarde

Gemeente Velsen

2010

3

4

3

3

3

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Woningvoorraad
aantal woningen in de kernvoorraad
(*) de kernvoorraad in 2013 is 10.700 woningen

Prestatie

Woningmarktonderzoek

2009

5.800 (*)

9.850

9.700

pm

pm

- startdocumenten

Prestatie Meerjarenplanning woningbouw

2010

2

pm

pm

pm

pm

Aantal bestemmingsplannen besluitvormingsrijp

Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.3
Indicator

Toelichting indicator woningvoorraad

In relatie tot de omvang van de EU-doelgroep met een inkomen tot € 34.000
zijn er in Velsen ruim voldoende huurwoningen beschikbaar. De EU-doelgroep
in Velsen omvat 11.200 huishoudens, waarvan er 8.200 in een huurwoning
wonen (de rest woont in een koopwoning) (info CBS). Voor deze groep zijn
10.700 huurwoningen beschikbaar. Met de corporaties worden afspraken
gemaakt over de streefcijfers omtrent het aantal woningen in de kernvoorraad
voor 2016 en 2017. Deze zijn nu derhalve nog niet beschikbaar. Het
woningmarktonderzoek wordt in het najaar gehouden (4-jaarlijks).

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

Toelichting

Ruimtelijk beleid

125.000

0

0

0 PN 2012 - Ontwikkeling structuurvisie

Ruimtelijk beleid

45.000

0

0

0 PN 2012 - Landschapsbeleidsplan
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Ruimtelijke ordening en wonen
Collegeproduct
Ruimtelijke ontwikkeling
Bestemmingsplannen
Ruimtelijk beleid
Stedelijke vernieuwing
Monumentenzorg
Ruimtelijke informatie
Totaal autorisatieniveau 9.1
Grondbeleid
Bouwgrondexploitatie
Vastgoed aan- en verkopen
Totaal autorisatieniveau 9.2
Wonen
Totaal autorisatieniveau 9.3
Vergunningen
Toezicht
Totaal autorisatieniveau 9.4
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012
Lasten

Baten
2.251
462
232
143
295
2.407
5.790
52
-787
2.458
1.723
1.012
1.012
1.584
709
2.293

10.818
50
0
10.868

Saldo
-793
0

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.646
-2.519
1.127
-2.225
-2.225
-693
0
-693

1.458
462
232
15
137
2.398
4.702
52
2.858
-61
2.849
-1.213
-1.213
891
709
1.600

1.989
457
510
29
330
2.205
5.520
65
16.477
3.158
19.700
368
368
1.129
588
1.717

-692
0
0
0
-50
0
-742
0
-15.638
-2.906
-18.544
-742
-742
-758
0
-758

1.297
457
510
29
280
2.205
4.778
65
839
252
1.156
-374
-374
371
588
959

2.434
482
552
13
213
2.004
5.698
33
4.608
2.751
7.392
1.099
1.099
1.541
353
1.894

-551
0
0
0
0
0
-551
0
-4.300
-2.686
-6.985
-709
-709
-1.115
0
-1.115

1.883
482
552
13
213
2.004
5.147
33
308
65
407
390
390
426
353
779

-2.879
0
-889
-3.768

7.938
50
-889
7.100

27.305
0

-20.786

6.519
0
-514
6.005

16.083
0

-9.361

6.722
0
-441
6.282

-128
-158
-9
-1.088

27.305

-514
-21.300

16.083

-441
-9.802

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

Diverse woononderzoeken en netwerkbijeenkomsten		

€ 55.000 (n)
Budget is noodzakelijk voor onderzoeken naar woonruimteverdeling
en tevens voor afstemming met stakeholders over wonen, zorg en
woningmarktonderzoek.
Opbrengst evenementen							€

35.000 (n)
Het besluit de leges voor evenementen niet te verhogen leidt tot een structureel
nadeel in de begroting.
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Vermindering bouwleges							€ 200.000 (n)

Door het achterblijven van aanvragen is de verwachting dat de opbrengsten
bouwleges niet gerealiseerd gaat worden. Begroting is hierdoor naar beneden
bijgesteld.
Werkbudget plankosten							€ 100.000 (n)
Doorbelasting plankosten						€ 100.000 (v)

De Kadernotitie ontwikkeling van het grondbeleid zorgt voor een structurele
mutatie in de begroting aan zowel de baten- als de lastenkant door het
opnemen van de kosten en de doorbelasting van deze kosten naar de te maken
plannen.
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Resterende exploitatiekosten De Delta				

€ 23.000 (n)
De sloop van de Delta leidt tot aanpassing van de begroting aangezien er
geen sprake meer is van huurinkomsten en uitgaven.

Erfpacht 									€ 19.000 (v)

Inspectie kinderdagverblijven						
Capaciteit Toezicht en Handhaving					

De volgende ontwikkeling is eveneens verwerkt in de begroting 2014:

€ 43.000 (v)
€ 43.000 (n)
Uitvoering van de inspectie van de kinderdagverblijven is ondergebracht bij
gemeenten. Hiervoor wordt een bedrag ontvangen wat vervolgens wordt
gebruikt voor capaciteitsuitbreiding om de werkzaamheden uit te voeren.
Rentekosten a.g.v. reclassificatie grondcomplexen			

€ 45.000 (n)
De reclassificatie leidt tot hogere rentelasten welke structureel in de begroting
zijn opgenomen.

Als gevolg van herziening van erfpachtcanons is de opbrengst structureel
verhoogd.

Na analyse van de huurinkomsten blijken deze structureel lager te
zijn (€ 34.000)
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren
van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.

Overig effect in exploitatie a.g.v. reclassificatie			

€ 134.000 (v)
Door opheffing van het grondcomplex Lange Nieuwstraat 733-753 zijn de
huurinkomsten, de kapitaallasten en beheerkosten opgenomen in de exploitatie.
Dit resulteert in een structureel voordeel.

Terug naar
inhoudsopgave

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Ruimtelijke ordening en wonen
Ruimtelijke ontwikkeling
Bestemmingsplannen
Ruimtelijk beleid
Stedelijke vernieuwing
Monumentenzorg
Ruimtelijke informatie
Grondbeleid
Bouwgrondexploitatie
Vastgoed aan- en verkopen
Wonen
Vergunningen
Toezicht
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat
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Rekening 2012
1.458
462
232
15
137
2.398
52
2.858
-61
-1.213
891
709
7.938
50
-889
7.100

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
1.280
456
489
14
253
2.199
65
792
639
-368
-138
624
6.305
50
-480
5.875

1.297
457
510
29
280
2.205
65
839
252
-374
371
588
6.519
0
-514
6.005

Begroting 2014
1.883
482
552
13
213
2.004
33
308
65
390
426
353
6.722
0
-441
6.282

Begroting 2015
1.859
479
378
13
211
1.988
33
307
-108
318
309
350
6.136
0
-136
6.000

Begroting 2016
1.827
474
373
13
209
1.966
33
305
-137
303
286
346
5.996
0
-132
5.865

Begroting 2017
1.807
472
369
13
208
1.953
33
304
-153
360
272
343
5.978
0
-132
5.847
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Programma 10
Openbare orde en veiligheid

O
Programma 11
4,5%

Programma 1
Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 7
Programma 6

Programma 4
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		
Hoofddoelstelling 10.1.
Veilige leef- en woonomgeving
Collegeproduct
C 6101 Veilige leef- en woonomgeving

Hoofddoelstelling 10.2.
Bedrijvigheid en veiligheid
Collegeproduct
C 6102 Bedrijvigheid en veiligheid

Hoofddoelstelling 10.3.
Jeugd en veiligheid
Collegeproduct
C 6103 Jeugd en veiligheid

Hoofddoelstelling 10.4.
Fysieke veiligheid
Collegeproduct
C 6104 Fysieke veiligheid

Hoofddoelstelling 10.5.
Integriteit en veiligheid
Collegeproduct
C 6105 Integriteit en veiligheid
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Subdoelstellingen		

Prestaties

Subdoelstelling 10.1.1
Het verbeteren van de leefbaarheid in
de wijk.

Te realiseren in 2014 t.o.v. 2009:
- Onveiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt is gedaald tot 20%
- Handhaven of verlagen van het aantal woninginbraken en vernielingen
- Handhaven of verlagen van het percentage slachtoffers van vernieling
- Handhaven van het aantal geregistreerde aangiften van delicten
(geweld, mishandeling, bedreiging en openbare dronkenschap)
- Huiselijk geweld is zichtbaarder gemaakt en het aantal meldingen
gestegen

Subdoelstelling 10.2.1
Het stimuleren van een aantrekkelijk
vestigings- en ondernemingsklimaat voor
bezoekers en ondernemers door het
bevorderen van de veiligheid.

Te realiseren in 2014 t.o.v. 2009
- Het aantal meldingen horecaoverlast is met 10% gedaald tot 63
- Handhaven of verlagen van het aantal winkeldiefstallen en diefstal uit
bedrijven (resp. 69 en 73).

Subdoelstelling 10.3.1.
Het terugdringen van overlast en criminaliteit die gepleegd wordt door jongeren.

Te realiseren in 2014 t.o.v. 2009
- Het percentage ervaren jeugdoverlast is niet toegenomen (18%)
- Het aantal vernielingen door jeugd is afgenomen
- Het gebruik van alcohol onder jongeren is met 5 procentpunt gedaald

Subdoelstelling 10.4.1.
- Het bevorderen van veiligheid op het
gebied van verkeer, bouw, evenementen
en brandveiligheid
- Preparatie op het gebied van crisisbe		
heersing en rampenbestrijding

Subdoelstelling 10.5.1.
Het voorkomen en aanpakken van
radicalisering, polarisatie,
georganiseerde criminaliteit en
niet-integer bestuurlijk handelen.

- Optimaal registreren van het aantal letsverkeersongevallen
(ziekenhuisgeregistreerden) in periode 2011-2014

- Terugdringen van het aantal gevallen van discriminatie in 2014 t.o.v.
2009
- Voorkomen non-integer bestuur door inzet van het BIBOB-instrumentari- um en samenwerking met het RIEC
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Uitgangspunten voor dit programma
Het Rijk verwacht van gemeenten steeds meer inzet op het gebied van veiligheid. Inmiddels heeft 90% van de gemeenten in Nederland een integraal veiligheidsplan, waardoor de minister van Veiligheid en Justitie het niet noodzakelijk
vindt om hen dat wettelijk te verplichten, zoals hij aanvankelijk van plan was.
Burgemeester en wethouders zetten nadrukkelijk in op veiligheid en zoeken
de samenwerking met inwoners en partners in de vormgeving en uitvoering
ervan. Ook wordt ingezet op integraliteit. Veiligheid is vaak een deelaspect van
onderwerpen uit andere beleidsvelden. Met de vaststelling door de raad van
de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 ‘Velsen maakt werk van
veiligheid’ geeft Velsen al invulling aan haar rol. Deze kadernota behelst een
meerjarig veiligheidsbeleid dat is gekoppeld aan een cyclische aanpak: jaarlijks
na vaststelling van de begroting wordt ook het Jaarplan Veiligheid vastgesteld.
Hierin komt de concrete rol van betrokken actoren op de verschillende beleidsterreinen tot uitdrukking. De collegeproducten van het programma zijn ingepast
in de doelenboom en daarmee aan de kadernota.

Contextomschrijving
Het kabinet is er veel aan gelegen met name het subjectieve veiligheidsgevoel
van de burger te doen toenemen. Daar wordt ook lokaal aandacht aan besteed.
In het collegeprogramma wordt daarom, net als in het regeerakkoord, nadrukkelijk ingegaan op veiligheid. De gemeente vervult in het kader van het integraal veiligheidsbeleid een rol in:
- de aanpak van overlast, agressie, geweld en (jeugd)criminaliteit;
- het terugdringen van de overlast en criminaliteit die verband houden met
prostitutie (mensenhandel) en handel in verdovende middelen.
Verder maakt de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit door de
decentrale overheid de laatste jaren een flinke opmars door. De Wet Bibob is in
die tijd ook vaker toegepast en zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, gezien de uitbreiding van de betreffende wet met vastgoedtransacties
waarbij de overheid als civiele partij is betrokken. Ook door middel van de zogenaamde ‘Wet Damocles’ (artikel 13b Opiumwet) wordt bestuurlijk opgetreden.
Op basis van deze regeling kunnen panden, met inbegrip van woningen,
worden gesloten vanwege (structurele) drugshandel.
Op 18 juni 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatief wetsvoor
stel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Door het aannemen van het
wetsvoorstel is de leeftijdsgrens in de horeca verhoogd van 16 naar 18 jaar.
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Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank of sterke drank. De inwerkingtreding van de gewijzigde
Drank en Horecawet is 1 januari 2014. Er is een aantal toezicht- en handhavingstaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) overgeheveld naar de gemeente. Dit betreft met name het uitvoeren van leeftijdscontroles en de daaruit voortvloeiende juridische handhaving. De verwachting is
dat met name als gevolg van leeftijdscontroles de nodige juridische handhaving
(boeterapporten, juridische sancties, bezwaar, beroep) zal moeten plaatsvinden. De gemeente is op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) ook verplicht om een paracommerciële verordening vast te stellen, dit om de drankverstrekking binnen de paracommercie te reguleren.
Met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk vinden momenteel verkennende
gesprekken plaats om te onderzoeken of er wellicht op het gebied van de drank
en horeca kan worden samengewerkt.
Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•

Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2011-2014
Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 2013-2016
Integraal jaarplan Toezicht en Handhaving 2014
Wet op de Veiligheidsregio’s 2010
Leefbaarheidsmonitor 2011
Drank- en horecawet

Programmadoelstelling

Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid voor de inwoners, bedrijven
en bezoekers van Velsen versterken.
Subdoelstelling 10.1.1

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
Het integrale veiligheidsbeleid gaat vooral over sociale veiligheid. In 2014 wordt
getracht het gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt te laten dalen naar
20% (in 2015). Verder krijgt de handhaving of verlagen van het aantal woninginbraken en vernielingen de aandacht en zal in het kader van wijkgerichte samenwerking volop getracht worden het aantal (slachtoffers van) vernielingen te
verminderen. We blijven aangiften van delicten (geweld, mishandeling,
bedreiging en openbare dronkenschap) registreren.
Subdoelstelling 10.2.1

Het stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat voor
bezoekers en ondernemers door het bevorderen van de veiligheid.
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Alle drank- en horeca-inrichtingen krijgen één basiscontrole. Het streven is om
in 2014 het aantal meldingen horecaoverlast te verminderen met minimaal 10%.
Het aantal winkeldiefstallen en diefstal uit bedrijven wordt in 2014 minstens
gelijk gehouden ten opzichte van 2009. (69 resp. 73) In de gemeente wordt gestructureerd samengewerkt met partners om veilig ondernemen te bevorderen.
Dit wordt gedaan door keurmerktrajecten bij winkelcentra; het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) en een soortgelijk traject voor het horecagebied Kennemerlaan; de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Regionaal Beleidsplan opgesteld dat in 2014 ter besluitvorming wordt voorgelegd. In dit Beleidsplan worden de afspraken vastgelegd tussen de vier hulpverleningskolommen: gemeente, politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Op het Regionaal Beleidsplan zal in
2014 de zienswijze van de raad worden gevraagd. Het Regionaal Beleidsplan
vormt tevens de basis voor het (mede)vormgeven van risicocommunicatie in de
gemeente samen met de inwoners, bedrijven en de Veiligheidsregio Kennemerland.

Subdoelstelling 10.3.1

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio’s per 1
januari 2013 wordt de brandweerzorg uiterlijk per 1 januari 2014 overgedragen
aan de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarmee komt een eind aan de zogenaamde bestuursafspraken van 1 juli 2008 over dit onderdeel tussen gemeente
en Veiligheidsregio.
Het toezicht op de brandveiligheid vindt plaats conform het uitvoeringsprogramma brandveiligheid 2014 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het terugdringen van overlast en criminaliteit die gepleegd wordt door jongeren.
Alle Hot Spots (Hots Spots zijn locaties zoals horecagelegenheden, winkelcentra of evenementen waar minderjarige jongeren samenkomen en de kans bestaat dat zij daar alcohol (proberen te) kopen) worden vier keer per jaar bezocht
in verband met leeftijdcontroles op alcoholgebruik. Het gebruik van alcohol door
jongeren neemt af en daalt naar 42% in 2014.

Subdoelstelling 10.5.1.
Subdoelstelling 10.4.1

Het bevorderen van veiligheid op het gebied van verkeer, bouw, evenementen
en brandveiligheid.
Preparatie op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding
Bevorderen van verkeersveiligheid en bouwveiligheid:
Kritische integrale uitvoering van vergunningverlening en handhaving op het
gebied van de bouw (bouwregelgeving, inspecties en controles). Deze 		
kritische integrale uitvoering heeft betrekking op de nauwe samenwerking 		
van de gemeente (Publiekszaken: Vergunningen) met de Milieudienst 		
IJmond en de Brandweer als het gaat om (advisering over) vergunningverlening en de uitvoering van inspecties en controles op de naleving van de
bouwregelgeving.
Verbeteren van de kwaliteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling
die op basis van de wet verplicht is gesteld. De regionale taken op het gebied
van de brandweer en geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen zijn bij de VRK ondergebracht. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is
een regionaal risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel vormt de input voor de
capaciteitsanalyse, die volgens planning in de tweede helft van 2013 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Op grond van deze analyse wordt vervolgens een
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Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie, georganiseerde
criminaliteit en niet integer bestuurlijk handelen
Aanpak (georganiseerde) criminaliteit

Voor de intensivering van de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit in het algemeen en de Wet Bibob in het bijzonder, wordt de formatie uitgebreid met 0,5 fte.
Integrale Handhaving Havengebied

Na een intensief voorbereidingsproces met partners is de handhaving in dit
gebied gestart. Dit project heeft een looptijd van drie jaar (2013-2016). In het
project ligt de focus voor de gemeente op de revitalisering van het havengebied
(Visie op Velsen 2025). Met de inzet van toezicht en handhaving wordt het gebruik van panden in strijd met het bestemmingsplan aangepakt. Ook worden de
panden beoordeeld vanuit onder meer het oogpunt van brandveiligheid, bouwveiligheid en milieuveiligheid.
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

% inwoners met onveiligheidsgevoelens

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

20%

#

20%

#

% inwoners met onveiligheidsgevoelens in eigen buurt

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

76%

#

59%

#

Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

% inwoners dat aangeeft overlast te hebben van jongeren

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

14%

#

18%

%

2017

Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.3
2017

Bij de meerjarenschijven is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor
‘in dat jaar vindt geen meting plaats’.

Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

Toelichting

Integriteit en Veiligheid

Lasten

250.000

250.000

150.000

0 Bijdrage revitalisering Havengebied R13.049

Integriteit en Veiligheid

Baten

-250.000

-250.000

150.000

0 Dekking uit reserve Revitalisering Havengebied
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Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Openbare orde en veiligheid
Collegeproduct
Veilige woon- en leefomgeving
Totaal autorisatieniveau 10.1
Bedrijvigheid en veiligheid
Totaal autorisatieniveau 10.2
Jeugd en veiligheid
Totaal autorisatieniveau 10.3
Integriteit en veiligheid
Totaal autorisatieniveau 10.4
Fysieke veiligheid
Totaal autorisatieniveau 10.5
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Lasten

Baten

Saldo

762
762

-133
-133

0
0
0
729
729
6.207
6.207
7.698
0
0
7.698

Lasten

Baten

Saldo

0
0
0
0
0
-4
-4

691
691
189
189
50
50
297
297
6.397
6.397

222
222
119
119
32
32
369
369
5.786
5.786

-39
-39
0
0
0
0
0
0
-15
-15

183
183
119
119
32
32
369
369
5.771
5.771

-137
0
0
-137

7.561
0
0
7.561

7.676
0

-52

7.624
0
-150
7.474

6.527
0

-54

6.473
0
-250
6.223

€ 43.000 (n)
Voor de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit in het algemeen
en de Wet Bibob in het bijzonder, is een uitbreiding van 0,5 FTE in de
begroting opgenomen.

Als gevolg van overheveling van een aantal toezicht- en handhavingstaken
door de nieuwe Drank en Horecawet is uitbreiding van capaciteit noodzakelijk.

Overeenkomstig de bestuursafspraken met de VRK is het budget als gevolg
van de nominale ontwikkeling verhoogd.

Saldo
-39
-39
0
0
0
0
0
0
-13
-13

Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit		

Nominale ontwikkeling VRK						€ 73.000 (n)

Baten
730
730
189
189
50
50
297
297
6.410
6.410

In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

Nieuwe drank- en horecawet						€ 46.000 (n)

Lasten

Begroting 2014

629
629
0
0
0
0
729
729
6.203
6.203

Financiële toelichting

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

7.676

-150
-202

6.527

-250
-304

Invulling menukaarten VRK						€ 81.000 (v)

Door het deels invullen van de taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen is
binnen dit programma een voordeel opgenomen.
Sinds de Perspectiefnota 2013 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:

Na een intensief voorbereidingsproces met partners in de handhaving is in
de raadsvergadering van 6 juni 2013 besloten voor het project Revitalisering
Havengebied IJmuiden een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen. Dit
bedrag is bedoeld als gemeentelijke bijdrage aan toezicht en handhaving in het
havengebied van IJmuiden. In 2014 is van dit bedrag € 250.000 opgenomen in
de begroting.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren
van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.
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Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Openbare orde en veiligheid
Veilige Woon- en Leefomgeving
Bedrijvigheid en Veiligheid
Integriteit en Veiligheid
Fysieke Veiligheid
Jeugd en Veiligheid
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
629
729
6.203
7.561
0
0
7.561

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
2013
2013
682
189
145
6.383
50
7.449
0
0
7.449

691
189
297
6.397
50
7.624
0
-150
7.474

Begroting 2014
183
119
369
5.771
32
6.473
0
-250
6.223

Begroting 2015
182
119
368
5.832
32
6.533
0
-250
6.283

Begroting 2016

Begroting 2017

181
119
268
5.864
32
6.463
0
-150
6.313

180
119
117
5.918
32
6.366
0
0
6.366

Terug naar
inhoudsopgave
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Programma 11

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

8,2%
Programma 1
Programma 10

Programma 2

Programma 9

Programma 8

Programma 3

Programma 7
Programma 6

Programma 4
Programma 5

Doelenboom
Hoofddoelstellingen		

		

Hoofddoelstelling 11.1.
Raad(sondersteuning)
Producten
C 6121 Raad
C 6122 Raadsondersteuning
Hoofddoelstelling 11.2.
College van B&W
Collegeproducten
C 6131 College van B&W
C 6133 Bestuursondersteuning

Hoofddoelstelling 11.3.
Persoonsdocumenten en
Burgerlijke stand
Collegeproducten
C 6111 Persoonsdocumenten en
burgerlijke stand

Hoofddoelstelling 11.4.
Communicatie
Collegeproducten
C 6113 Communicatie en voorlichting

Hoofddoelstelling 11.5.
Administratie- en uitvoeringskosten
Collegeproducten
C 6144 Perceptie en uitvoering belastingen
C 6145 Administratiekosten en
vergunningen
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Subdoelstellingen		

			

Prestaties

Subdoelstelling 11.1
Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden door de gemeenteraad.
Subdoelstelling 11.1.a
Raad en college werken op een duale wijze samen om elkaar
waar mogelijk te versterken.

11.1. Volksvertegenwoordiging
Kaders stellen Controleren
11.1a Gezamenlijk vastgestelde raadsplanning waarin ook afspraken over
rollen, taken, bevoegdheden worden uitgewerkt. Regelmatig overleg van
presidium en raad met het college over voortgang en waar mogelijk aanpassing van de raadsplanning en afspraken.

Subdoelstelling 11.2
Het college van B&W voert binnen de door de raad vastgestelde
kaders een slagvaardig bestuur. Aan de basis hiervan ligt een
collegeprogramma waarin de te bereiken doelen helder zijn verwoord.

- Toezien op heldere besluitstukken, waarin ook de afwegingen zichtbaar
zijn opgenomen
- Aanspreekbaar zijn, o.a. als wijkwethouder
- Slagvaardigheid en proactief in het aanpakken van problemen
- Omgang college en raad jaarlijks evalueren

Subdoelstelling 11.3.1
Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van
de inwoners van de gemeente Velsen
Subdoelstelling 11.3.2
Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken
Subdoelstelling 11.3.3
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie
Subdoelstelling 11.4
Via (burger)participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van en samenwerking met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake activiteiten die een wijk, groep of de
samenleving raken.
Subdoelstelling 11.5.1
Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke
belastingen
Subdoelstelling 11.5.2.
Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen
Subdoelstelling 11.5.3.
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie

- Een zo actueel, betrouwbaar, correct en volledig mogelijke
‘basisregistratie personen’ (GBA) te hebben
- Tevredenheid van de burgers over de dienstverlening op het gebied van
Burgerzaken
- Uitvoeren en naleven van het beveiligingsplan Burgerzaken
- Het jaarlijks maken van een risicoanalyse

- Actieve betrokkenheid door inwoners en (maatschappelijke) organisaties
bij (voorbereiding van) beleid en projecten

- Een zo actueel, betrouwbaar, correct en volledig mogelijke basisregistratie Wet onroerende zaken (Woz) en overige belastingbestanden
- Tevredenheid van de belastingplichtigen over de dienstverlening op het
gebied van belastingen en invordering
- Uitvoeren en naleven van het beveiligingsplan Belastingen en
invordering
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Uitgangspunten voor dit programma
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de
bestuurde gemeenschap. Goed openbaar bestuur is gegrondvest op de democratische principes van ons staatsbestel. Het bestuur weet wat er leeft in
de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet. Het bestuur gedraagt zich
behoorlijk in zijn contacten met burgers.
Het bestuur is duidelijk over de doelen van de organisatie en neemt daartoe de
nodige beslissingen en maatregelen, in overeenstemming met wet- en regelgeving, en kan deze rechtvaardigen.
Het bestuur kent een continu proces van transparantie, zelfreflectie en verbetering en is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.
Deze uitgangspunten, die de hoofdbeginselen zijn van de code goed openbaar
bestuur, zijn leidend voor het bestuur van Velsen. Zij liggen niet alleen aan de
basis van programma 11 van de begroting, maar aan de basis van alle keuzes
die in deze begroting gemaakt worden.

Contextomschrijving
Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad

Dat is voor sommige landen bezwaarlijk. Het lijkt er nu op dat verkiezingen
tussen 22 en 25 mei zullen plaatsvinden. Voor Nederland zou de dag van stemming dan donderdag 22 mei 2014 zijn. Uiterlijk een half jaar voor de verkiezingen wordt de definitieve datum bekendgemaakt.
Beleid/kader dat van kracht is

•
•
•
•
•
•

Nota Burgerparticipatie
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens GBA 2010
Reglement GBA 2011
GBA Beheerregeling Velsen 2011
Raadsbesluiten middels de begroting met betrekking tot 100% kostendekking bij rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (doelbelasting)
Gemeentelijke belastingverordeningen 2014 van Velsen en Uitgeest

Programmadoelstelling

Adequaat besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan
inwoners, instellingen en bedrijven van Velsen.
Subdoelstellingen 11.1 en 11.1.a

Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden
door de gemeenteraad. Raad en college werken op een duale wijze samen om
elkaar waar mogelijk te versterken.

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag
3 maart 2010. De volgende verkiezingen stonden gepland voor woensdag 5
maart 2014. Omdat dit echter samenvalt met Aswoensdag, worden deze verkiezingen ongeveer 14 dagen verschoven. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet
maken ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de stemming plaatsvinden op 19 maart 2014.

De gemeenteraad, bestaande uit 33 rechtstreeks door de inwoners van Velsen
gekozen leden, is het beleidsbepalende orgaan in de gemeente. De raad moet
zijn werk integer en in het algemeen belang verrichten, dat wil zeggen dat alle
belangen zonder vooringenomenheid moeten worden afgewogen.

Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement

Om goede kaders te stellen en te controleren of de resultaten zijn behaald, is
het contact met de inwoners van Velsen heel belangrijk. Het dilemma voor elk
raadslid is dat de meeste inwoners willen praten over de details en niet over de
hoofdlijnen. De raad kiest ervoor om intermediair te zijn, een vertaler. De raad
vertaalt de details van de burger naar de hoofdlijnen voor het bepalen van het
beleid, en vertelt de mensen op straat welke concrete gevolgen de hoofdlijnen
van het beleid hebben.

Op 4 juni 2009 vond in Nederland de laatste verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Deze verkiezing wordt eens in de vijf jaar gehouden. Er bestaat
binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de verkiezingsdag is niet over de hele (Europese) linie gelijk. Over
de datum vindt nog overleg plaats op Europees niveau, omdat bij toepassing
van de regels de verkiezingen voor het Europees parlement van 2014 in veel
landen op eerste Pinksterdag vallen.
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Zijn drie taken wil de raad als volgt vormgeven:
1. Volksvertegenwoordigende rol van de raad
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2. Kaderstellende rol van de raad

De raad bepaalt het inhoudelijk, financieel en procedureel speelveld waarop het
college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Kaderstelling staat daarmee gelijk
aan opdrachtformulering. Deze kaders zijn op te vatten als opdrachten en randvoorwaarden waarbinnen het college een bepaald onderwerp uitwerkt en ter
hand neemt. Dat betekent dat de raad vooraf bepaalt wat de doelstellingen en
de gewenste maatschappelijke effecten moeten zijn van bepaald beleid.
Belangrijke kaderstellende documenten zijn onder meer de Perspectiefnota
2013 en de daarop gebaseerde Begroting en Meerjarenbegroting. Voor de komende jaren vormen natuurlijk ook de verdere uitwerking van de Visie op Velsen 2025 en de daarop gebaseerde Strategische Agenda een belangrijk kader.
3. Controlerende rol van de raad

De raad vervult haar controlerende rol via de reguliere instrumenten, zoals vaststelling van de jaarrekening en tussenrapportages, en het instellen van onderzoeken door de rekenkamercommissie. Daarnaast volgt de raad de uitvoering
en effecten van het vastgestelde beleid ook kritisch door vragen te stellen om
het zo nodig bij te kunnen stellen. Deze bijstelling kan ook in de vorm van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen e.d.
Verkiezingen in maart 2014

Ongetwijfeld zal de raad na de verkiezingen van maart 2014 van samenstelling
veranderen. Direct na de verkiezingen starten de onderhandelingen om te komen tot een coalitie die berust op een werkbare meerderheid in de raad en een
coalitieakkoord dat als startpunt kan dienen voor een collegeprogramma voor
de komende 4 jaren. Een nieuwe raad vraagt de nodige inzet op het gebied van
ondersteuning en trainingen. Het werk van een raadslid is zodanig breed en
complex dat niet verwacht kan worden dat de nodige kennis en vaardigheden
bij alle raadsleden aanwezig zijn. Zeker in het eerste jaar van de raadsperiode,
maar in iets mindere mate ook in de jaren daarna, zullen trainingen georganiseerd worden om de raadsleden in staat te stellen hun voor de samenleving zo
belangrijke werk zo goed mogelijk te doen. Ook na de verkiezingen is er dus
veel werk voor zowel raadsleden als griffie, er wordt het nodige gevraagd aan
inzet en creativiteit om de nieuwe raadsperiode zo goed mogelijk van start te
laten gaan.
Betere voorzieningen

Na de aanpassing van de website in 2012/2013 zal in 2014 ingezet worden op
audio- en videoverslaglegging van in ieder geval de raadsvergaderingen. Bij de
renovatie van de raadzaal worden de voorzieningen aangebracht om het mogeBegroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

lijk te maken vaste en spraakgestuurde camera’s aan te sluiten.
In 2013 heeft een aantal raadsleden een proef gedaan door te werken met
iPads waarop via de Velsense raads-app alle vergaderstukken beschikbaar zijn
en bewerkt kunnen worden. Na evaluatie van deze proef kunnen voorstellen
worden gedaan voor papierloos werken in de nieuwe raadsperiode, dus vanaf
maart 2014.
Duale samenwerking

Door respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden, open overleg en
goede afspraken kunnen college en raad elkaar versterken. Ontvlechting, het
uit elkaar halen van taken en bevoegdheden, betekent in dit verband dat er
weliswaar verschillende rollen zijn maar niet dat er geen samenwerking moet
zijn. Integendeel, alleen als alle raads- en collegeleden een gedeeld beeld hebben over hun afzonderlijke rollen en bevoegdheden en de wijze en mate van
samenwerking kan er sprake zijn van een effectieve werkwijze.
Dat betekent ook dat raadsleden elkaar en het college ruimte laten, een matig
en redelijk gebruik maken van de rechten die de raadsleden hebben, niet op de
stoel van het college gaan zitten door mee te besturen, bereid zijn hun mening
bij te stellen, elkaar met respect behandelen in en buiten de vergaderingen en
dat het college raadsleden ruimhartig informeert, de raad ondersteunt in zijn
politieke keuzes door alternatieve mogelijkheden voor te leggen, dus zorgt voor
raadsvoorstellen die de raad optimaal in stelling brengen.
Ook hier zal de raad zijn leidende rol spelen: hoe duidelijker de wensen van de
raad zijn, hoe beter het college zijn werk kan doen en hoe makkelijker de controle van de raad is. Dat geldt in de eerste plaats voor de begroting, maar ook
voor zoiets als de raadsplanning.
Niet alleen in de relatie met het college, maar zeker ook binnen het domein van
de raad, geldt dat raadsbrede overeenstemming over proces en procedures
voorwaarden zijn voor een zo groot mogelijke inzet op inhoud. Een uitdagende
opgave, zeker voor de nieuwe raad die in maart 2014 zijn werk begint.
Subdoelstelling 11.2

Het college van B&W voert binnen de door de raad vastgestelde kaders een
slagvaardig bestuur. Aan de basis hiervan ligt een collegeprogramma, waarin
de te bereiken doelen helder zijn verwoord.
In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en breekt een
periode aan van coalitie- en collegevorming. Op basis van een coalitieakkoord
zal een nieuw collegeprogramma gemaakt worden met daarin de accenten voor
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het te voeren bestuur. Het jaar 2014 zal dan ook in het teken staan van het
opstellen van nieuwe en het bijstellen van bestaande doelstellingen. De Visie
op Velsen 2025 en de Strategische Agenda bieden hierbij een basis voor continuïteit.
Gelet op de opgaven waar Velsen voor staat, blijft regionale samenwerking
onverminderd belangrijk. Met de nieuwe raden en colleges in de regio zal hier
verder invulling aan moeten worden gegeven.
Subdoelstelling 11.3.1

Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de inwoners
van de gemeente Velsen.
Een betrouwbare GBA is van essentieel belang voor de dienstverlening van de
gemeente aan de burgers. Daarom is er voortdurend aandacht voor de kwaliteit. Toetsing van de kwaliteit vindt inmiddels jaarlijks plaats in de vorm van een
rapportage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Tevens vinden er maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats. Hierdoor wordt
aangetoond dat Velsen staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de
klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.
Het programma Modernisering gemeentelijke Basisadministratie (Mgba) maakt
de huidige GBA gereed voor de toekomst. Het informatiesysteem voor de GBA
wordt vernieuwd door het programma modernisering GBA. Er komt een centraal landelijk systeem dat door de Rijksoverheid wordt ontwikkeld en beheerd:
de Basisregistratie Personen (BRP). Decentrale “Burgerzaken Modules” sluiten
hierbij aan en ondersteunen de processen van de gemeente. Deze modules
moeten door gemeenten worden geïmplementeerd. De BRP draagt bij aan een
verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties.
De vernieuwing van de GBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en
goedkoper. Volgens de huidige planning van het Rijk moet de modernisering
van de GBA landelijk uiterlijk 2016 zijn ingevoerd.
Subdoelstelling 11.3.2

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken.
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In een nog vast te stellen dienstverleningsconcept en de te realiseren herinrichting van de publiekshal worden de aanbevelingen van de gehouden dienstverleningsenquête mee genomen. Een van de speerpunten zal zijn de verruiming
van de openingstijden van de werkeenheid Burgerzaken en het Klantcontactcentrum (KCC). Tegelijk met de vaststelling van het dienstverleningsconcept zal
het Kwaliteitshandvest gemeente Velsen worden vastgesteld. De gemeente is
de bezoeker graag zo goed mogelijk van dienst: klantvriendelijk, professioneel
en efficiënt. Daarom heeft Velsen normen opgesteld waaraan onze service
moet voldoen (servicenormen). Deze servicenormen worden vastgelegd in een
zogenaamd kwaliteitshandvest. Zo weet de bezoeker heel concreet wat hij van
de gemeentelijke dienstverlening kan verwachten. En waar hij Velsen op kan
aanspreken.
Subdoelstelling 11.3.3

Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van
informatie.
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken
en het maken van een risicoanalyse worden of maatregelen zijn genomen die
de risico’s op het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de
wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging, in voldoende mate afdekken. Het is wel zaak om alle geïdentificeerde risico’s en getroffen, respectievelijk geplande, maatregelen blijvend te monitoren. Het informatiebeveiligingsplan
Burgerzaken wordt elk jaar geactualiseerd en de risicoanalyse Burgerzaken
wordt elk jaar uitgevoerd.
Subdoelstelling 11.4

Via (burger)participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van en samenwerking met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake activiteiten die een wijk, groep of de samenleving raken.
Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie nemen individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties deel aan het realiseren van oplossingen in de publieke omgeving.
Dit vereist een continue inspanning van alle betrokkenen.
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Communicatie en Voorlichting

Overheidscommunicatie is een essentieel middel om de relatie tussen gemeenschap en gemeentelijk bestuur te ondersteunen. Om de verschillende doelgroepen te bereiken en, omgekeerd, vanuit de verschillende doelgroepen informatie
te verkrijgen, worden verschillende instrumenten ingezet. De belangrijkste zijn:
• burgerparticipatie (zie hieronder);
• het burgerpanel;
• de pers (de publicatiepagina’s van Velsen in De Jutter/Hofgeest en persberichten);
• internet.

Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken plaats met de gemeente
Heemskerk om te onderzoeken of bovenstaande zaken ook voor haar kunnen
worden uitgevoerd.
Met het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
(GBKZ) wordt op een aantal onderdelen binnen de bedrijfsprocessen samengewerkt of informatie uitgewisseld.
Subdoelstelling 11.5.2

Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen.

In de komende jaren zullen ook de zogeheten ‘nieuwe media’ ingezet worden
om de communicatie met de gemeenschap en groepen en individuen daarbinnen te verbeteren.

De klanttevredenheid toetsen door een nog te ontwikkelen meetinstrument. Het
in de 2e helft van 2013 nog vast te stellen “Kwaliteitshandvest gemeente Velsen” kan hierbij een rol spelen.

Een van de aanbevelingen uit de evaluatie Burgerparticipatie in 2012 is dat er
een dynamisch overzicht komt van onderwerpen die de gemeente met haar inwoners wil bespreken. Om tot een dergelijk overzicht te komen, is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. In de agendacommissie kan beoordeeld worden welke onderwerpen dusdanig actueel en relevant zijn dat deze
met inwoners en maatschappelijke organisaties in Velsen besproken moeten
worden. Dit kunnen zowel grootschalige als kleinschalige projecten zijn. Niet elk
onderwerp is geschikt is voor burgerparticipatie; om dit te toetsen zijn beleidskaders ontwikkeld.

Subdoelstelling 11.5.3

De gemeentelijke website wordt verder ontwikkeld als basis voor participatie
door bijvoorbeeld meer achtergrondinformatie over de participatieonderwerpen
te plaatsen en als medium voor interactief gebruik. Sociale media vervullen
hierbij een rol. Voorts wordt deelgenomen aan de landelijke Benchmark Burgerparticipatie, waarin de Velsense gang van zaken bij burgerparticipatie wordt
vergeleken met een aantal andere gemeenten in Nederland.

Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van
informatie.
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan Belastingen
en Invordering en het maken van een risicoanalyse worden of zijn maatregelen
genomen die de risico’s op het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging, in voldoende
mate afdekken. Het informatiebeveiligingsplan wordt elk jaar geactualiseerd en
de risicoanalyse elk jaar uitgevoerd.

In het kader van de Visie op Velsen 2025/Strategische Agenda 2013-2016 zal
de komende jaren voorts verder ingezet worden op profilering en public affairs.
Subdoelstelling 11.5.1

Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen.
De gemeente verzorgt het volledige werkpakket voor de gemeente Uitgeest op
het gebied van heffen, innen en de Woz.
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Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.2
Indicator

Type

Bron

Kwaliteitscontrole
Audit

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Maandelijks

maandelijks

Idem

Idem

Idem

Idem

December 2011
(3 jaarlijks)

2011

Idem

Idem

Idem

Idem

Laatste meting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.3
Indicator

Type

Bron

Voortgangsrapportages

Waarde

Gemeente Velsen

3x per jaar

idem

idem

Idem

Idem

Managementrapportages

Waarde

Gemeente Velsen

jaarlijks

idem

idem

Idem

Idem

Risicoanalyse

Waarde

Gemeente Velsen

jaarlijks

idem

idem

idem

Idem

Indicatoren bij subdoelstelling 11.5
Gemeente Velsen
Indicator

Type

Bron

Laatstemeting

Waarde meting

2014

2015

2016

2017

Opleggen gecombineerde aanslagen gemeentelijke heffingen

Waarde

Belastingpakket

2012

29-2-2012

28-2-2014

28-2-2015

29-2-2016

28-2-2017

Aantal bezwaarschriften

Waarde

Belastingpakket

2012

1.718

1.350

1.300

1.300

1.300

Aantal afgehandelde bezwaarschriften per 31 december

Prestatie

Belastingpakket

2012

84%

99 %

99 %

99 %

99 %

Prestatie (in weken)

Belastingpakket

2012

17

13

13

13

13

Aantal verzoekschriften

Waarde

Belastingpakket

2012

1.326

1.600

1.550

1.500

1.450

Aantal afgehandelde verzoekschriften per 31 december

Prestatie

Belastingpakket

2012

99%

100%

100%

100 %

100 %

Prestatie (in weken)

Belastingpakket

2012

1

1

1

1

1

Aantal beroepschriften

Waarde

Belastingpakket

2012

54

50

50

50

50

Aantal klachten belastingen en invordering

Prestatie

Corsa

2012

7

0

0

0

0

Aantal WOZ-beschikkingen

Waarde

Belastinpakket

2012

20.344

20.550

20.650

20.900

21.000

WOZ-objecten met een beschikking per 31-12

Prestatie

Belastinpakket

2012

99.6%

100%

100%

100 %

100 %

Aantal woningen

Waarde

Belastingpakket

2012

31.656

31.900

32.050

32.200

32.300

Aantal niet-woningen

Waarde

Belastingpakket

2012

3.647

3.675

3.700

3.700

3.700

Aantal WOZ-objecten

Waarde

Belastingpakket

2012

35.303

35.575

35.750

35.900

36.000

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket

2012

3.944

5.000

5.000

5.000

5.000

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket

2012

1.756

2.600

2.700

2.800

2.800

Aantal automatische incasso’s

Waarde

Belastingpakket

2012

20.078

20.600

20.800

21.000

21.200

Gemiddelde afhandeltijd bezwaarschriften

Gemiddelde afhandeltijd verzoekschriften
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Financiën
Overzicht incidentele baten en lasten
N.v.t.
Programmabegroting (bedragen x € 1.000)
Bestuur, bevolkingszaken en
burgerparticipatie
(College)product
Raad
Raadsondersteuning
Totaal autorisatieniveau 11.1
College van Burgemeester en Wethouders
Bestuursondersteuning
Totaal autorisatieniveau 11.2
Persoonsdocumenten en burgerlijke stand
Totaal autorisatieniveau 11.3
Communicatie en voorlichting
Klantgerichte dienstverlening
Totaal autorisatieniveau 11.4
Perceptie en uitv. belastingen en WOZ
Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.
Totaal autorisatieniveau 11.5
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

735
696
1.431
1.124
1.499
2.623
2.719
2.719
1.228
971
2.199
2.215
2
2.217

0
0
0
0
0
0
-1.443
-1.443
-32
0
-32
-342
0
-342

735
696
1.431
1.124
1.499
2.623
1.276
1.276
1.196
971
2.167
1.873
2
1.875

773
750
1.523
1.092
1.335
2.427
3.343
3.343
1.057
253
1.310
2.291
3
2.294

0
0
0
0
0
0
-1.596
-1.596
0
0
0
-356
0
-356

773
750
1.523
1.092
1.335
2.427
1.747
1.747
1.057
253
1.310
1.935
3
1.938

784
728
1.512
2.447
1.913
4.360
2.722
2.722
1.019
249
1.268
1.917
2
1.919

0
0
0
0
0
0
-1.744
-1.744
0
0
0
-360
0
-360

784
728
1.512
2.447
1.913
4.360
978
978
1.019
249
1.268
1.557
2
1.559

11.189
0
0
11.189

-1.817
0
-32
-1.849

9.372
0
-32
9.341

10.897
0

-1.952

8.945
0
-23
8.922

11.781
0

-2.104

9.677
0
0
9.677

Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

Opleidingskosten raadsleden						€ 20.000 (n)

Voor introductiebijeenkomsten en trainingen in kennis en vaardigheden is extra
geld opgenomen in de begroting.
Audiovoorzieningen raadzaal						€ 16.000 (n)

De kapitaallasten voor de aanschaf van vaste spraakgestuurde camera’s in de
raadzaal zijn in de begroting verwerkt.
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Gewijzigde begroting
2013

Rekening 2012

10.897

-23
-1.975

11.781

0
-2.104

Collegesubsidies 								€ 40.000 (v)

Een structurele onderuitputting maakt het mogelijk dit budget te verlagen.
Loket gevonden voorwerpen						€ 18.000 (n)
Voor het loket gevonden voorwerpen is een capaciteitsuitbreiding structureel in
de begroting opgenomen.
Technische wijziging raming publicaties				€ 50.000 (n/v)

Binnen dit programma was een bezuiniging voor publicaties opgenomen. In de
begroting is deze post toegerekend aan de juiste programma’s.
De overige mutaties komen voort uit de verwerking van salarislasten, het compenseren
van prijsstijgingen en/of kapitaallasten in de begroting.
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Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)
Bestuur, bevolkingszaken en burgerpartipatie
Raad
Raadsondersteuning
College van Burgemeester en Wethouders
Bestuursondersteuning
Persoonsdocumenten en burgerlijke stand
Communicatie en voorlichting
Klantgerichte Dienstverlening
Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ
Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.
Totaal van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamde resultaat

Rekening 2012
735
696
1.124
1.499
1.276
1.196
971
1.873
2
9.372
0
-32
9.341

Primitieve Begroting Gewijzigde Begroting
Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017
2013
2013
749
749
1.090
1.332
1.720
1.055
253
1.887
3
8.838
0
0
8.838

773
750
1.092
1.335
1.747
1.057
253
1.935
3
8.945
0
-23
8.922

784
728
2.447
1.913
978
1.019
249
1.557
2
9.677
0
0
9.677

789
717
2.395
1.868
953
1.012
249
1.543
2
9.528
0
0
9.528

784
710
2.310
1.797
927
1.002
249
1.524
2
9.305
0
0
9.305

784
706
2.260
1.790
912
996
249
1.514
2
9.213
0
0
9.213

Terug naar
inhoudsopgave
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3. Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen - 2014

1%

6%

21%
Algemene uitkering
Lokale heffingen
Dividend
Rente
72%

3. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1000
Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen zijn alle middelen die de gemeente ontvangt voor
het uitvoeren van haar beleid, zonder dat deze aan een specifieke taak besteed
dienen te worden.

weergegeven:

a. algemene uitkeringen;
b. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Algemene lasten en baten

0

Deelnemingen

0

Geldleningen en overige financiële midd.

2013

2014

59.324

61.187

OZB gebruikers

3.013

3.126

3.163

OZB eigenaren

10.955

11.166

11.526

27

25

27

Hondenbelasting

445

423

394

Precariobelasting

2.066

2.142

2.132

Toeristenbelasting
Parkeergelden

214
260

239
383

258
427

Dividend

663

720

0

-6.283
10.557

-6.236
11.039

-5.544
10.190

Saldo Financieringsfunctie

4.449

4.802

4.646

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.703

0

0

Rekening 2012

Gewijzigde begroting 2013

Baten

2012
61.195

Betaalde rente
Doorberekende rente (omslagrente)

Lasten

Begroting

OZB roerend

Conform het BBV zijn in de volgende tabel de algemene dekkingsmiddelen

Collegeproduct

Begroting

Lokale heffingen waarvan de besteding niet
gebonden is:

Belastingen worden gezien als algemene dekkingsmiddelen. In tegenstelling tot
de taakgerelateerde inkomsten zijn deze inkomsten vrij besteedbaar. De taakgerelateerde inkomsten zoals afvalstoffenheffing en rioolrechten dienen ook
aan de betreffende functie besteed te worden en zijn dus geen algemeen
dekkingsmiddel.

Algemene Dekkingsmiddelen

Rekening

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014
Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

-667

-349

-1.016

307

-512

-204

-663

-663

0

-720

-720

67

-700

-633

0

-4.274

-4.274

-5.056

-146

-5.202

-4.646

0

-4.646

Gemeentelijke belastingen

0

-16.980

-16.980

0

-17.503

-17.503

0

-17.926

-17.926

Algemene uitkering

0

-61.195

-61.195

0

-59.565

-59.565

0

-61.187

-61.187

Diverse baten en lasten

0

-1.703

-1.703

0

-445

-445

0

0

0

Overigen

0

-71

-71

1

-3

-2

Stortingen en onttrekkingen reserves

0

0

0

-801

853

52

0

-297

-297

Saldo rekeningresultaat na bestemming

0

1.525

1.525

0

0

0

0

0

0

Totaal van baten en lasten

0

-83.361

-83.361

-6.523

-77.878

-84.401

-4.271

-80.622

-84.893

Storting aan reserves

0

0

1.020

1.020

497

Onttrekking aan reserves

0

0

Geraamde resultaat

0
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-83.361

-83.361

-5.503

-1.697

-1.697

-79.575

-85.078

-3.774

497
-481

-481

-81.103

-84.877

100

Financiële toelichting
In de begroting 2014 zijn de volgende mutaties uit de Perspectiefnota 2013 verwerkt:

De volgende ontwikkeling is eveneens verwerkt in de begroting 2014:

Taakstelling Milieudienst 						€ 73.000 (n)

Algemene uitkering						€ 396.000 (v)

Door efficiencymaatregelen heeft de Milieudienst de taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen gedeeltelijk gerealiseerd.
Taakstelling VRK 							€ 81.000 (n)

Ook de VRK heeft de taakstelling gedeeltelijk kunnen realiseren.

Verwerking taakstelling Gemeenschappelijke regelingen		
€ 87.000 (n)
Deze mutatie betreft een in het verleden gerealiseerde taakstelling die niet als
zodanig was verwerkt in de begroting.

Op vrijdag 31 mei jl. is de meicirculaire 2013 verschenen, met daarin informatie
over de ontwikkeling van het gemeentefonds en daarmee de algemene
uitkering voor de gemeente Velsen. Door middel van een collegebericht bent u
op 18 juni jl. geïnformeerd over een aantal van belang zijnde ontwikkelingen.
Deze betroffen vooral reeds aangekondigde kortingen welke zijn besloten in het
regeerakkoord, maar waarop we bij de Perspectiefnota 2013 al hebben geanticipeerd. Per saldo komt hier voor 2014 nog een plus naar voren van € 369.000
en daarnaast € 27.000 ten behoeve van de transitiekosten voor de decentralie
satie van de jeugdzorg (zie programma 4). Voor de jaren 2015, 2016 en 2017
wordt een groot tekort geschetst waar ook rekening mee was gehouden.

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1

Onderwerp
Bedrijfsvoering

2014
Lasten

30.000

2015
0

2016
0

2017

Toelichting

0

PN 2013 - Digitaal werken

Terug naar
inhoudsopgave

Meerjarenperspectief bedragen x € 1000
Dekkingsmiddelen
Algemene lasten en baten

Primitieve Begroting
2013

Rekening 2012

Gewijzigde Begroting
2013

Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Begroting
2017

0

0

-1.016

-204

144

-267

-223

-663

-720

-720

-633

-633

-633

-633

-4.274

-4.802

-5.202

-4.646

-5.147

-5.050

-5.207

Gemeentelijke belastingen

-16.980

-17.503

-17.503

-17.926

-17.926

-17.926

-17.926

Algemene uitkering

-61.195

-59.324

-59.565

-61.187

-57.696

-58.140

-57.956

-1.703

0

-445

0

0

0

0

-71

-1.196

-2

0

0

0

0

Stortingen en onttrekkingen reserves

0

0

52

-297

-353

-407

-382

Saldo rekeningresultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

0

0

1.525

0

0

0

0

0

0

-83.361

-83.545

-84.401

-84.893

-81.612

-82.424

-82.327

Storting aan reserves

0

0

1.020

497

553

607

582

Onttrekking aan reserves

0

0

-1.697

-481

-468

-455

-442

-83.361

-83.545

-85.078

-84.877

-81.527

-82.272

-82.187

Deelnemingen
Geldleningen en overige financiële midd.

Diverse baten en lasten
Overigen

Saldo rekeningresultaat na bestemming
Totaal van baten en lasten

Geraamde resultaat
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Paragraaf A
Lokale heffingen

Algemeen
De ontwikkelingen en de tariefsaanpassingen van de gemeentelijke heffingen
worden, voor zover wettelijke bepalingen geen belemmeringen zijn, beheerst
door het vastgestelde tarievenbeleid en de ontwikkelingen in de wetgeving.
Bij de feitelijke tariefvaststelling spelen ook de werkelijke lasten en baten van
het vorige en lopende exploitatiejaar, de areaaluitbreiding en de afhandeling
van bezwaarschriften tegen de waardebeschikking WOZ een rol.
Ten aanzien van het tarievenbeleid is in het Coalitieakkoord 2010 “Vertrouwen
in de kracht van Velsen” van 21 april 2010 vastgelegd dat alleen de OZB
met het inflatiepercentage zal worden verhoogd. In de Perspectiefnota 2013,
waarvan op 4 juli 2013 door de raad is vastgesteld dat de daarin opgenomen
beleidsontwikkelingen en financiële kaders als intenties voor de uitgangspunten
van de begroting voor 2014 en volgende jaren kunnen worden gehanteerd, is
opgenomen dat een inflatiepercentage van 3% zal worden gehanteerd.
Bij heffingen en rechten, die dienen ter dekking van de kosten van de
activiteiten, wordt conform eerdere raadsbesluiten uitgegaan van 100%
kostendekkendheid.
In de belastingverordeningen 2014, die separaat aan de raad zullen worden
aangeboden, staan alle tarieven vermeld.
Verwachte wetswijzigingen voor 2014

De mogelijkheid bestaat dat de volgende wetswijzigingen in 2013 zullen worden
aangenomen, die hun effect hebben op de lokale heffingen in 2014:
Vrijstelling precariobelasting op kabels en leidingen
Het wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen precariobelasting op kabels
en leidingen van nutsbedrijven mogen heffen is tot op heden nog steeds niet
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Ontwikkeling areaal

In de begroting 2014 zijn in de opbrengst OZB de financiële consequenties van
de in 2012 opgeleverde woningen en niet-woningen en van de afgehandelde
bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen 2013 meegenomen.
De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en nietwoningen die in 2013, zoals Oud-IJmuiden, de Binnenhaven en diverse
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andere kleine bouwplannen, worden opgeleverd zijn niet in de opbrengst
OZB voor 2014 meegenomen. Dit geldt ook voor een deel van de financiële
consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waardebeschikkingen
2013 die nog niet zijn afgehandeld.
Analyse gemeentelijke lasten 2013 (op basis van de lastenmonitor)

Uit de jaarlijkse monitor van de lokale lasten van het COELO blijkt dat de
gemeente Velsen in 2013 op plaats 295 (294 in 2012) staat in de rangorde van
goedkoopste gemeente met betrekking tot de netto woonlasten. In de monitor
zijn de tarieven van in totaal 430 (432 in 2012) gemeenten en deelgemeenten
opgenomen.
Voor de onderlinge vergelijking van gemeenten kan het best worden uitgegaan
van de netto woonlasten omdat dit het werkelijke bedrag per huishouden is
dat de gemeente aan de diverse belastingen overhoudt. Uit onderstaande
tabel blijkt dat de netto woonlasten in Velsen met ingang van 2013 niet meer
de hoogste zijn in relatie tot de vergelijkbare referentiegemeenten® (rapport
“Inzicht prestaties gemeenten 2000” van Deloitte en Touche). Binnen de groep
referentiegemeenten zijn de onderlinge verschillen, met uitzondering van de
gemeente Hoorn, kleiner geworden. Met de omliggende gemeenten zijn de
verschillen iets groter geworden, met uitzondering van de gemeente Haarlem
waarmee de verschillen flink kleiner zijn geworden.
De belangrijkste reden voor de hoge netto woonlasten is het hoge tarief
afvalstoffenheffing in vergelijking tot andere gemeenten.
Gemeente

Netto
Rangnummer
Woonlasten
Coelo

Bruto Woonlasten
1-pers.

Meerp.

Rangnummer
Coelo

Velsen

€ 750

295

€ 757

€ 757

304

Almelo®

€ 745

282

€ 698

€ 698

192

Alphen aan de Rijn®

€ 723

238

€ 634

€ 719

238

Hoorn®

€ 657

120

€ 559

€ 635

73

Purmerend®

€ 715

225

€ 698

€ 698

193

Venlo®

€ 758

308

€ 640

€ 738

274

Beverwijk

€ 700

195

€ 598

€ 684

161

Heemskerk

€ 656

115

€ 599

€ 657

109

Haarlem

€ 706

206

€ 599

€ 732

269
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Ontwikkeling gemeentelijke lasten in 2014
Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De macronorm 2014 is de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar
(3,5%). Dit is zonder de correctie van de landelijke overschrijding van de norm
in 2012 en 2013. Het percentage na correctie bedraagt 2,45%.
Tarief OZB woningen

Voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief voor woningen met
3% ten opzichte van het tarief van 2013 en gecorrigeerd voor de voorlopige
stijgingspercentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het
WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2013.
Op basis van de beschikbare marktcijfers van verkochte woningen in
de gemeente Velsen wordt de waardeontwikkeling tussen 1 januari
2012 en 1 januari 2013 geschat op -7 %. Op basis van informatie die de
Waarderingskamer heeft verzameld schat zij de landelijke waardeontwikkeling
op -5,7%. Omdat het financiële risico van een te lage inschatting van de
waardedaling behoorlijk op kan lopen wordt voor de tariefsberekening om die
reden het percentage van -7 % gehanteerd (omrekenfactor waardeontwikkeling
1,0753).
Tarief 2013

0,1027%

Tarief 2014: 0,1027% x 1,0753 x 103%

0,1137%

Stijging tarief 2014

10,71%

Rekentarief 2014 korting algemene uitkering

0,1085%

Het tarief van 0,1137% is hoger dan het rekentarief in de Algemene Uitkering.
Hierdoor verdient de gemeente per saldo circa 0,012% (€ 85.000) op de
belastingopbrengst woningen (netto opbrengst minus korting algemene
uitkering) ten opzichte van 2013. Het voordeel wordt met name veroorzaakt
doordat de waardedaling (-7%) en de inflatie (+3%) waarmee is gerekend in
het tarief 2014 hoger zijn dan de landelijke cijfers (-5,7% en 1,8%) waarmee is
gerekend in het rekentarief. Als gevolg van in 2012 opgeleverde woningen (met
name Oud-IJmuiden, Binnenhaven en Droompark Buitenhuizen) waarvan de
waarden de financiële consequenties van de afgehandelde bezwaarschriften
overstegen neemt de werkelijke waardeontwikkeling in 2013 met circa € 53,6
mln toe ten opzichte van de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de
begroting 2013. Hierdoor stijgt de opbrengst in 2014 met circa 3,66% in plaats
van de 3% die was te verwachten op basis van de tariefsverhoging 2014.
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Tarief OZB niet-woningen

Voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief voor niet-woningen
met 3% ten opzichte van het tarief van 2013 en voor de voorlopige percentages
van de waardeontwikkeling van de niet-woningen voor het WOZ-tijdvak met
waardepeildatum 1 januari 2013.
Op basis van de beschikbare marktcijfers van verkochte niet-woningen
en beschikbare huur-transacties in Velsen wordt de waardeontwikkeling
tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 op basis van de door de afdeling
Belastingen en Invordering berekende prognosewaarden voor 2014 geschat
op -6%. Met name bij de winkels en kantoren worden vanwege de slechte
marktomstandigheden dalingspercentages verwacht die hoger uitvallen dan de
landelijke waardeontwikkeling.
Op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld schat zij
de landelijke waardeontwikkeling op -4,4%. Omdat het financiële risico van
een te lage inschatting van de waardedaling behoorlijk op kan lopen wordt
voor de tariefsberekening om die reden het percentage van -6 % gehanteerd
(omrekenfactor waardeontwikkeling 1,0638).
Berekening tarief

Eigenaar

Gebruiker

Tarief 2013
Eigenaar

0,2257%

Gebruiker

0,1814%

Tarief 2014
Eigenaar 0,2257% x 1,0638 x 103%

0,2473%

Gebruiker 0,1814% x 1,0638x 103%
Stijging tarief 2014
(Rekentarief 2013 korting algemene uitkering)

0,1988%
9,57%

9,59%

0,1430%

0,1153%

De tarieven zijn hoger dan de rekentarieven in de algemene uitkering. Dit wordt
veroorzaakt doordat de tarieven in Velsen veel hoger zijn dan het landelijke
gemiddelde.
De waarde van in 2012 opgeleverde niet-woningen woog niet op tegen de
financiële consequenties van in 2012 gesloopte niet-woningen, vrijstelling in het
kader van de Natuurschoonwet en de afgehandelde bezwaarschriften. Hierdoor
neemt de werkelijke waardeontwikkeling in 2013 met circa € 12,1 mln af ten
opzichte van de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2013.
Hierdoor stijgt de opbrengst in 2014 met circa 1,46% in plaats van de stijging
van 3% die was te verwachten op basis van de tariefsverhoging 2014.
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Per saldo neemt de totale OZB opbrengst (woningen en niet-woningen) van
2014 met 2,54% toe. Deze stijging blijft ruim binnen de ongecorrigeerde
macronorm van 3,5% maar overschrijdt licht de gecorrigeerde macronorm van
2,45%.
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2014 worden de tarieven verhoogd conform de tarieven onroerende
zaakbelasting 2014.

Tarieven in €

Stijging in %

2012

2013

2014

t.o.v. 2013

t.o.v. 2013

Rioolheffing eigendom

€ 0,00

€ 55,13

€ 50,97

- 7,55%

- € 4,16

Rioolheffing gebruik

€ 0,00

€ 35,65

€ 36,33

+ 1,91%

+ € 0,68

Totaal

€ 0,00

€ 90,78

€ 87,30

- 3,83%

- € 3,48

Overzicht kostendekking tarief:
bedragen x € 1.000

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een
kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden
met 21% omzetbelasting. Op 13 december 2012 heeft de Raad het “Verbreed
gemeentelijk rioleringsplan 2012 - 2016” (GRP) vastgesteld. In dit plan is
aangegeven dat het tarief Rioolheffing zal stijgen van € 175 in 2012 naar
€ 303 in 2059. De verwachting is dat vanaf 2059 het tarief zich op dat niveau
zal stabiliseren. De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen
in 2014 af met € 110.000 (- 1,73%) tot € 6,24 mln. Onder aftrek van de bijdrage
uit de egalisatievoorziening van € 0,34 wordt er per saldo € 5,9 mln aan
kosten toegerekend aan het tarief 2014. Voor de berekening van het tarief in
2014 wordt, rekeninghoudend met stagnerende nieuwbouw als gevolg van de
kredietcrisis en het beleid om objecten waar mogelijk af te koppelen, uitgegaan
van hetzelfde aantal aansluitingen als in 2013 van 34.000. Dit is 80 meer dan in
het GRP.
Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:
Tarieven in €

Stijging in %

Stijging in €

2012

2013

2014

t.o.v. 2013

t.o.v. 2013

Rioolheffing eigendom

€ 106,45

€ 110,26

€ 101,95

- 7,54%

- € 8,31

Rioolheffing gebruik

€ 68,88

€ 71,32

€ 72,67

+ 1,89%

+ € 1,35

Totaal

€ 175,33

€ 181,58

€ 174,62

- 3,83%

- € 6,96

Prognose GRP
Verschil met GRP

€ 182,40
-€

7,78

In 2013 is ervoor gekozen om een apart tarief te bepalen voor objecten met
alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer op het rioleringssysteem.

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Stijging in €

2013

2014

Verschil

Lasten investeringen rioleringen

€ 2.831

€ 2.699

- 132

Beheerskosten rioleringen en grondwaterbeheersing incl. opslag
indirecte kosten

€ 1.532

€ 1.434

-

98

Btw

€

640

€

697

+

57

Vegen openbare ruimte 50 %

€

555

€

557

+

2

Kosten belastingheffing en invordering

€

312

€

321

+

9

Kwijtschelding

€

148

€

156

+

8

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

331

€

375

+

44

Totale kosten

€ 6.349

Bijdrage uit egalisatievoorziening

€

Bruto opbrengst rioolheffing

Totale inkomsten

239

€ 6.239
€

- 110

343

+ 104

€ 6.110

€ 5.896

- 214

€ 6.349

€ 6.239

- 110

Financiële toelichting:

Als gevolg van achterblijvende investeringen nemen de kapitaallasten met
€ 0,132 mln af.
De beheerskosten voor rioleringen nemen met € 98.000 af als gevolg van
lagere uitvoeringskosten, met name omdat er minder uren nodig zijn als gevolg
van de relining van de rioolbuizen.
Als gevolg van aanpassingen van de rioleringsinvesteringen, de
ontwikkeling van het aantal riool-aansluitingen en de langere looptijd van het
investeringsprogramma in het nieuwe GRP neemt de toe rekenen BTW met
€ 57.000 toe.
Conform de dienstverleningsovereenkomst met HVC nemen de kosten van het
reinigen van de openbare ruimte met € 2.000 toe.
De kosten van de belastingheffing en invordering nemen als gevolg van hogere
uitvoeringskosten met € 9.000 toe.
De kosten van kwijtschelding zijn naar boven bijgesteld op basis van de
verwachting van de werkelijke kosten over 2013 en met een extra stijging van
5% in verband met de kredietcrisis. Hierdoor vallen ze € 8.000 hoger uit.
Als gevolg van het loskoppelen van objecten van het rioleringssysteem
neemt het aantal vrijstellingen toe. Daarnaast vertoont het aantal leegstaande
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woningen en niet-woningen als gevolg van de kredietcrisis nog steeds een
stijgende lijn. Ook neemt het aantal oninbare vorderingen toe Als gevolg
hiervan stijgen de kosten van leegstand etc. met € 44.000.
Om grote schommelingen in het tarief te voorkomen is de egalisatievoorziening
rioleringen gecreëerd. Conform het GRP zou er in 2014 een bijdrage van
circa € 51.000 uit deze voorziening moeten plaatsvinden. Dit is inclusief een
jaarlijkse bijdrage € 11.000 van de totale bijdrage van € 4,95 mln van het
hoogheemraadschap Rijnland voor investeringen inzake het ontkoppelen van
objecten. Omdat de kapitaallasten van de begrote investeringen in 2014
€ 200.000 lager uitvallen dan in het GRP is de bijdrage uit de voorziening met
hetzelfde bedrag verlaagd.Daarnaast is het saldo in de voorziening € 1,26 mln
hoger dan in het GRP was voorzien. Dit saldo wordt in 45 jaar afgebouwd
(€ 28.000 per jaar) waardoor de totale bijdrage voor 2014 uit de voorziening
€ 343.000 bedraagt. Dit is € 104.000 hoger dan in 2013.
Als gevolg van bovenstaande neemt de bruto opbrengst met € 214.000 af.
Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een
kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden
met 21% omzetbelasting.
De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2014
met € 265.000 (2,61%) toe tot € 10,41 mln.
Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing zou moeten worden
uitgegaan van het aantal huishoudens in het contract met HVC. Uit gegevens
van de belastingapplicatie en afgegeven bouwvergunningen blijkt, evenals
in 2013, dat de ontwikkeling van het aantal huishoudens achterblijft bij de
verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens in het contract met HVC.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de latere oplevering en het starten van
nieuwbouw. De verwachting is dat het gemiddelde aantal huishoudens over
2014 30.300 zal bedragen in plaats van 31.794. Als gevolg hiervan worden
de kosten voor het afvoeren van afval van 1.494 woningen als extra kosten
in rekening gebracht bij de 30.300 die als basis voor het tarief 2014 worden
gehanteerd.
Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor het tarief:

Tarieven in €
Afvalstoffenheffing

Stijging in % Stijging in €

2012

2013

2014

t.o.v. 2013

t.o.v. 2013

€ 329,64

€ 337,20

€ 343,72

+ 1,94 %

+ € 6.52
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Overzicht kostendekking tarief:

bedragen x € 1.000
Kosten HVC afvoeren huisvuil huishoudens en strand
Beheerskosten afvoeren huisvuil incl. opslag indirecte kosten
Btw
Vegen openbare ruimte 25%
Kosten belastingheffing en invordering
Kwijtschelding
Leegstand, vrijstelling en oninbaar

Totale kosten
Bruto opbrengst afvalstoffenheffing

Totale bruto inkomsten

2013
€
€
€
€
€
€
€

7.239
121
1.576
277
161
486
290

2014 Verschil
€
€
€
€
€
€
€

7.359 + €
114 - €
1.600 + €
279 + €
165 + €
557 + €
341 + €

€ 10.150 € 10.415

120
7
24
2
4
71
51

€

265

+€

265

€ 10.150 € 10.415 + €

265

€ 10.150

€ 10.415

Financiële toelichting:

De kosten van HVC nemen conform het contract met € 120.000 toe. In
het contract is rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor het
inzamelen van kunststof afval. De extra kosten die HVC hiervoor maakt zijn
€ 25.000 lager dan de ontvangen vergoedingen uit het afvalfonds.
De beheerskosten nemen met € 7.000 af doordat de uitvoeringskosten van de
afdeling Wijkbeheer zijn afgenomen.Als gevolg van de toename van kosten
waarover BTW mag worden berekend neemt de toe te rekenen BTW met
€ 24.000 mln toe. Conform de dienstverleningsovereenkomst met HVC nemen
de kosten van het reinigen van de openbare ruimte met € 2.000 toe. Door
hogere uitvoeringskosten van de afdeling Belastingen en Invordering nemen
de kosten van de belastingheffing en invordering met € 4.000 toe.De kosten
van kwijtschelding zijn naar boven bijgesteld op basis van de verwachting van
de werkelijke kosten over 2013 en met een extra stijging van 5% in verband
met de kredietcrisis. Hierdoor vallen ze € 71.000 hoger uit. Als gevolg van
de kredietcrisis vertoont het aantal leegstaande woningen nog steeds een
stijgende lijn. Ook neemt het aantal oninbare vorderingen toe. Als gevolg
hiervan stijgen de kosten van leegstand etc. met € 51.000. Als gevolg van
bovenstaande neemt de bruto opbrengst met € 265.000 toe.
Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in Velsen is deze aangemerkt als
een doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in
2014 met € 22.000 af tot € 428.000 (-4,99%). Op dit moment staan er 4.363
honden geregistreerd. In het 4e kwartaal 2013 wordt er een hondencontrole
uitgevoerd. De verwachting is dat, mede gezien de voortdurende kredietcrisis,
door de controle het aantal geregistreerde honden evenals in 2013 zal
toenemen tot 4.450.
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Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven in €
2012
Tarief 1 hond

€

Tarief 2 hond

€ 121,53

Tarief 3 hond e.v.
Kenneltarief

e
e
e

95,94

2013
€

91,71

Stijging in % Stijging in €
t.o.v. 2013
t.o.v. 2013

2014
€

87,01

- 5.3 %

- € 4,70

€ 116,17

€ 110,21

- 5.3 %

- € 5,96

€ 136,51

€ 130,49

€ 123,79

- 5.3 %

- € 6,70

€ 672,65

€ 642,97

€ 609,97

- 5.3 %

- € 33,00

Overzicht kostendekking tarief:

Bedragen x € 1.000
Beheerskosten bestrijding hondenoverlast incl. opslag indirecte
kosten
Kosten hondencontrole
Kosten belastingheffing en invordering
Kwijtschelding
Vrijstelling en oninbaar
Totale kosten
Bijdrage egalisatiereserve
Bruto opbrengst hondenbelasting
Totale inkomsten

2013

2014

Verschil

€

357

€

333

- € 24

€
€
€
€
€
€
€
€

8
63
21
1
450
26
424
450

€
€
€
€
€
€
€
€

8
64
22
1
428
26
402
428

0
1
1
0
22
0
22
22

+€
+€
- €
- €
- €

Financiële toelichting:

De beheerskosten nemen met € 24.000 af doordat de uitvoeringskosten van
de afdeling Wijkbeheer zijn afgenomen. Door hogere uitvoeringskosten van de
afdeling Belastingen en Invordering nemen de kosten van de belastingheffing
en invordering met € 1.000 toe. De kosten van kwijtschelding zijn naar boven
bijgesteld op basis van de verwachting van de werkelijke kosten over 2013
en met een extra stijging van 5% in verband met de kredietcrisis. Hierdoor
vallen ze € 1.000 hoger uit. Ter compensatie van de verhoging van de
budgetten voor bestrijding van de overlast en in verband met het afbouwen
van de egalisatievoorziening vindt er evenals in 2013 een onttrekking uit de
egalisatievoorziening hondenbelasting plaats van € 26.000. Als gevolg van
bovenstaande neemt de opbrengst met € 22.000 af.
Bouwleges

Als gevolg van de consequenties van de voortdurende kredietcrisis, het volledig
op slot zitten van de woningmarkt en de invoering van de WABO zijn in 2013
de geraamde opbrengsten voor de leges omgevingsvergunning al structureel
met € 600.000 verlaagd naar € 1,3 mln. Ook in 2013 blijft het aantal reguliere
aanvragen door de aanhoudende crisis aanzienlijk achter. De verwachting
is dat dit zich ook de komende jaren nog zal voorzetten. Om die reden is de
opbrengst bouwleges 2014 naar beneden bijgesteld tot € 1,1 mln.
In de begroting 2013 is een stelpost van € 200.000 opgenomen in
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de verwachting dat er op de personeelskosten organisatiebreed
bespaard kan worden als gevolg van het verminderde aantal aanvragen
omgevingsvergunningen. Als gevolg van het schrappen van vacatures zal hier
€ 125.000 in 2014 structureel van worden gerealiseerd. Voor de invulling van
het resterende bedrag zal contact worden gezocht met andere afdelingen en
partijen die bij het proces inzake omgevingsvergunningen zijn betrokken.
Mocht het aantal omgevingsvergunningen de komende jaren weer aantrekken
dan zal dit ook weer consequenties hebben voor de personele kosten.
Overzicht dekkingspercentage leges omgevingsvergunning

Bedragen x € 1.000

2013

2014

Verschil

Uitvoeringskosten afdeling Publ/V&U

+€

978

+€

906

- € 72

Uitvoeringskosten afdeling Publ/T&H

+€

239

+€

233

-€

6

Diensten externe partijen

+€

250

+€

250

-€

0

Uitvoeringskosten afdeling EWR

+€

123

+€

128

+€

5

Uitvoeringskosten afdeling Informatiemanagement

+€

43

+€

51

+€

8

Kosten belastingheffing en invordering

+€

23

+€

16

-€

7

BTW

+€

21

+€

15

-€

6

Uitvoeringskosten afdeling Wijkbeheer

+€

11

+€

11

+€

0

Uitvoeringskosten afdeling Voorbereiding en beleid

+€

8

+€

7

-€

1

Oninbaar

+€

3

+€

4

+€

1

Totale kosten in begroting

+ € 1.699

+ € 1.621

- € 78

Stelpost personeel

- €

- €

-€

Totale kosten te dekken door opbrengst leges

+ € 1.499

+ € 1.371

- € 128

Inkomsten leges op product

- € 1.902

- € 1.109

- € 793

Verlaging inkomsten leges

+€

+€

0

+ € 600

Totale inkomsten

- € 1.302

- € 1.109

- € 193

86,83 %

80,85 %

- 5,98%

Dekkingspercentage

200

600

250

50

Financiële toelichting:

Door lagere uitvoeringskosten van de afdeling Publiekszaken nemen de kosten
€ 78.000 af. Door hogere uitvoeringskosten van de afdeling Economische
zaken, Wonen en Ruimte nemen de kosten € 5.000 toe. Door lagere
uitvoeringskosten van de afdeling Belastingen en Invordering nemen de kosten
van de belastingheffing en invordering met € 7.000 af. Als gevolg van een hoger
uurloon nemen de uitvoeringskosten van de afdeling Informatie-management
met € 80.000 toe. Door lagere uitvoeringskosten van de afdeling Belastingen en
Invordering nemen de kosten van de belastingheffing en invordering met
€ 7.000 mln af.
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Als gevolg van de afname van kosten waarover BTW mag worden berekend
neemt de toe te rekenen BTW met € 60.000 af. Ook neemt het aantal oninbare
vorderingen toe. Als gevolg hiervan stijgen de kosten met € 1.000. De stelpost
personeel neemt in 2014 met € 50.000 toe. Dit bedrag is abusievelijk aan de
stelpost toegevoegd maar had in mindering moeten worden gebracht op de
opbrengst leges omgevingsvergunning. Als gevolg van de afname van het
aantal aangevraagde omgevings-vergunningen neemt de opbrengst met
€ 193.000 af.
Naar aanleiding van het dekkingspercentage zou er voor gekozen kunnen
worden om de tarieven leges omgevingsvergunning voor 2014 fors te
verhogen. Onderzoek in 2012 met betrekking tot de hoogte van deze
leges heeft uitgewezen dat de tarieven in Velsen al hoog zijn in relatie tot
omliggende gemeenten. Daarnaast zou een forse verhoging van de tarieven
een averechts effect kunnen hebben op de aanvragen omgevingsvergunning
omdat de legeskosten te hoog worden. Dit raakt wellicht met name lokale
ondernemers. Voorgesteld wordt om, naast het kritisch bekijken in hoeverre
de werkzaamheden zich verhouden tot de in rekening te brengen leges, de
tarieven met niet meer dan 3% inflatiecorrectie te verhogen.
Leges Kinderopvang

Als gevolg van het toezicht op de kinderopvang worden door de gemeente
kosten gemaakt voor het opnemen van instellingen in het Landelijke Register
Kinderopvang (LRK), bijv. inspectiekosten van de GGD (variërend van € 61,50
tot € 665,00 per soort inspectie) en eigen uitvoeringskosten. Het is mogelijk
om via de legesverordening hiervoor leges in rekening te brengen als bij de
aanvraag het individuele belang van de aanvrager op de voorgrond treedt. Bij
het vaststellen van de tarieven moet er rekening mee worden gehouden dat
de leges maximaal kostendekkend mogen zijn. In de Perspectiefnota 2013 is
verzuimd aan te geven dat er over nagedacht wordt om met ingang van 2014
hiervoor leges te gaan heffen. Dit zal nader worden uitgewerkt bij het opstellen
van de legesverordening 2014.
Parkeerbelasting

Omdat het aanpassen van de parkeermeters een kostbare zaak is, is in 2008
besloten het tarief eens in de 3 jaar aan te passen. In 2011 zijn de tarieven
geïndexeerd met de inflatiecorrecties over 2009 tot en met 2011 waardoor de
stijging circa 4,3% bedroeg. In 2014 zijn de tarieven met 3% inflatie-correctie
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verhoogd en waar nodig afgerond op € 0,10 omdat een aantal betaalautomaten
geen munten van € 0,05 aan kunnen.
Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2014 is nog niet bekend. Het tarief
voor 2013 bedraagt € 56.
Water- en toeristenbelasting

Het tarief voor 2014 is 0,95 per overnachting. Dit is niet verhoogd ten opzichte
van 2013 omdat de inflatiecorrecties over 2014 niet leiden tot een hoger tarief
dat een veelvoud is van € 0,05. Dit is conform de afspraak die met de betrokken
ondernemers is gemaakt.
Overige tarieven

Als algemeen uitgangspunt geldt, dat alle overige tarieven worden aangepast
met het percentage van de gemiddelde kostenstijging van 3% conform de
uitgangspunten van de Perspectiefnota 2013.
Redelijk peil 2014

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep
willen doen op de artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw) dan moet
worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. Voor de OZB
bedraagt de norm voor 2014 0,1651% van de WOZ-waarde 2014 verhoogd met
een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is
100% kostendekkend. Onze OZB-opbrengst tenslotte is nog € 1.776 mln lager
dan het redelijk peil.
Zie onderstaande tabel.

Gemeentelijke
heffingen x €
1.000

Artikel 12 x €
1.000

OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)

€ 14.114

€ 15.285

Afvalstoffenheffing

€ 10.415

€ 10.415

Rioolheffing

€

€

Subtotaal

€ 30.425

Af: Kwijtschelding

€

Totaal

€ 29.819

€ 31.596

n.v.t.

€ 29.819

Artikel 12 norm
Heffing onder de minimumnormen

5.896

5.896

€ 31.596

606

n.v.t

€

1.776
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Kwijtschelding

Het huidige kwijtscheldingsbeleid is er op gericht dat afhankelijk van
de financiële situatie van een belastingplichtige er op verzoek geheel
of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend van gemeentelijke
belastingen. Het betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de
hondenbelasting (alleen voor de eerste hond).
Met ingang van 2011 wordt aan inwoners met een laag inkomen, die voldoen
aan de normen voor kwijtschelding, geautomatiseerd kwijtschelding verleend.
Circa 54% (2012 55%) van het verleende kwijtscheldingsbedrag in 2013 is
geautomatiseerd verstrekt.
Op dit moment zijn nagenoeg alle aanslagen 2013 waarvoor kwijtschelding
kan worden aangevraagd opgelegd. Van de naar aanleiding van de aanslagen
2013 ontvangen verzoeken kwijtschelding is inmiddels circa 94% afgehandeld.
Hierdoor kan er een goede inschatting gemaakt worden inzake de werkelijke
uitkomst 2013. Dit is als basis gebruikt voor 2014. Vervolgens is het budget
verhoogd met 5% stijging omdat het de verwachting is dat als gevolg van
de voortdurende kredietcrisis het beroep op de kwijtschelding in 2014 zal
toenemen. Vervolgens zijn de consequenties van de tariefmutaties 2014
verwerkt. Het budget neemt met € 110.000 toe tot € 635.000.
Invordering

Als gevolg van de kredietcrisis is in 2010 het percentage oninbaar verhoogd
naar 0,2%. Uit de resultaten van het invorderingsproces over 2012 en het 1e
halfjaar 2013 blijkt dat het aantal faillissementen en het aantal gevallen met
betrekking tot schuldhulpverlening toenemen. Om die reden is het percentage
oninbaar in 2014 verhoogd naar 0,3%.

Terug naar
inhoudsopgave
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Paragraaf B

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag
hoe Velsen haar financiële risico’s opvangt zonder 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 van het weerstandsvermogen
Aanwezige risico’s
Aanwezige weerstandscapaciteit
Beoordeling weerstandsvermogen

I

Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen 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). Tevens 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.

A Balans (projectrisico`s)
Oude Pontweg

Aanvankelijk werd het project Oude Pontweg, namens de gemeente, begeleid
en beheerd door een extern bureau (Viveka). De afgelopen jaren is een geschil
ontstaan, waarin uiteindelijk de gemeente heeft verklaard dat zij wel bereid is
in te stemmen met een beëindiging van het geschil. Viveke heeft hierop niet
(meer) gereageerd. Dit deeldossier sluiten wij af.
Waterproblematiek en zettingen Oude Pontweg

Er lopen een aantal (gerechtelijke) procedures van bewoners die schade hebben ondervonden van door DHV in 2011 vastgestelde (grondwater)overlast.
Eveneens heeft DHV toen vastgesteld dat er schade is ontstaan aan woonwagens na de verplaatsing van deze wagens. De gemeente heeft de aannemer
aansprakelijk gesteld voor alle schades aan de verplaatste woonwagens die het
gevolg zijn van het toerekenbaar tekortschieten van de aannemer.
Inmiddels is overeenstemming bereikt over de in te zetten expert die gaat beoordelen of de geclaimde schade te wijten is aan de opgetreden wateroverlast.
De rapportage van de expert is te verwachten in de tweede helft van 2013. Via
de advocaat van de bewoners (6 schadeclaims) is de gemeente in deze kwestie inmiddels gedagvaard.
Stichting COB

Daarnaast wordt een ratio voor het weerstandsvermogen berekend. Deze ratio
wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het
benodigd weerstandsvermogen.
Ten slotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die tot stand is gekomen in samenwerking tussen het Nederlands
Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente. De
tabel is onderaan de paragraaf opgenomen.

Specifieke activiteiten voor ouderen die voorheen door Stichting COB werden
uitgevoerd. Op dit moment is de eindafrekening van 2012 ontvangen, deze
moet nog beoordeeld worden. Het gaat met name over de werkgeverslasten
voor het personeel dat niet herplaatst kon worden. Op basis van deze beoordeling moet Velsen bepalen of Zorgbalans / COB in aanmerking komt voor de
laatste 5% subsidie en/of er ‘bijzondere’ zaken in de eindafrekening vermeld
staan die maken dat Velsen deze kan meenemen als advies aan de bezwaarcommissie. Die moet nog een uitspraak doen over het bezwaar van Zorgbalans
/ COB tegen de beëindiging van de subsidie per 2013.

II

Risico’s grondexploitatie

Aanwezige risico`s

De volgende risico’s zijn benoemd (groter dan € 100.000):
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De risico`s inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op
€ 3.700.000. Dit bedrag is overgenomen uit de paragraaf Grondbeleid.
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B

Exploitatie (Budgetrisico)

Voor een aantal onderdelen in de begroting geldt een zeker risico. Kenmerk
van die onderdelen is dat de risico’s op dit moment als nihil kunnen worden
ingeschat doch dat zij zich plotseling kunnen voordoen doordat de posten sterk
afhankelijk zijn van de economische situatie (markt) en van het beleid van de
Rijksoverheid. De huidige tijd kent zeer veel onzekerheid, zowel over de economie als over de richting van het rijksbeleid aangaande bezuinigingen en
beleidsintensiveringen. Daarom wordt een aantal onderdelen benoemd, mede
omdat zij in het verleden (nog) wel als risico waren opgenomen. Daarnaast zijn
de gekwantificeerde risico’s opgenomen.
Decentralisaties Awbz/Jeugdzorg/Participatiewet
a.

Awbz

Op dit moment wordt in IJmondiaal verband hard gewerkt aan de voorbereiding
van de decentralisatie Awbz, waarbij een grote groep burgers die nu vanuit de
Awbz wordt geholpen met dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging
vanaf 1 januari 2015 tot de verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend
gaat worden.
b.

Jeugdzorg

De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze decentralisatie gaat over alle onderdelen van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid van de provincie valt, de gesloten jeugdzorg onder
regie van het ministerie VWS, de jeugd-GGZ die onder de zorgverzekeringwet
(ZVW) valt, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van
de Awbz en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Van een versnippering van regelingen en verantwoordelijkheden naar een integrale nieuwe Jeugdwet.
c.

Participatiewet

Als gevolg van het sociaal akkoord is de invoering van de Participatiewet met
een jaar uitgesteld naar 1 januari 2015. Op het vlak van de re-integratie heeft
Velsen zijn krachten IJmondiaal gebundeld in IJmond Werkt! De Participatiewet
heeft echter niet alleen betrekking op de uitkeringsgerechtigden die via IJmond
Werkt! aan het werk kunnen, maar ook op de uitkeringsgerechtigden die (nog)
niet aan het werk kunnen en via de gemeente worden voorzien van inkomens-
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ondersteuning en zorg. Juist bij deze groep bevindt zich de overlapping in
dienstverlening met de overige decentralisaties en kunnen mogelijk besparingen gevonden worden door de samenhang in het dienstverleningsaanbod te
benutten.De decentralisatie van taken brengt ook een aantal versoberingen
met zich mee. De gemeente heeft een inschatting gemaakt van de door het Rijk
opgenomen kortingen voor de komende 4 jaar, hiervan is 50% meegenomen
als risico.
Wet werk en bijstand (Wwb)

Door de sterke groei van het aantal uitkeringsgerechtigden door de crisis is
de verwachting dat het aantal uitkeringen in Velsen ook in 2014 doorstijgt. De
prognose is dat Velsen dan € 16,8 mln gaat uitgeven bij een verwacht budget
van € 16 mln. Vooralsnog wordt vanaf 2015 een geleidelijke daling van het aantal uitkeringen verwacht.
De verwachte tekorten blijven binnen de bandbreedte van 10% van het jaarbudget (eigen risico) en kunnen worden gedekt uit de egalisatie reserve WWB.
Gemeentefonds

Met een bedrag van afgerond € 60 mln is de uitkering gemeentefonds het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente. De ontwikkeling van het gemeentefonds hangt samen met de hoogte van de rijksuitgaven. Als gevolg van de economische crisis, de gestegen staatsschuld en het
opgelopen financieringstekort zal het Rijk de komende jaren fors ombuigen.
Op 14 juni 2013 is aangekondigd dat het Rijk € 6 mld gaat bezuinigen om te
kunnen voldoen aan de 3% (Emu) normstelling van de EU. Hiervan zal mogelijk
circa een derde via belastingmaatregelen en tweederde via bezuinigingen gerealiseerd worden. Er zijn nog veel onzekerheden over de uitvoering van de voorgenomen maatregelen (precisering van maatregelen, maatschappelijk draagvlak, etc.). Uit verkregen informatie blijkt dat dit een negatief effect heeft op het
gemeentefonds van € 390 mln. Ook dit bedrag is een indicatie en kan schommelen tussen ca € 430 tot € 350 mln. Het effect op de algemene uitkering voor
de gemeente varieert daarmee van € 1,1 mln tot € 1,4 mln. De kans dat zich dit
voordoet is 65%. Het risicobedrag wordt op € 0,8 mln bepaald.
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Kosten alternatieve blusvoorzieningen

Over de kosten van brandkranen/bluswater heeft Velsen al jaren een dispuut
met waterleidingbedrijf PWN. De gemeente Haarlem voert hierin de regie,
(de kwestie geldt voor de gehele VRK-regio). Velsen loopt het risico 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. De
huidige inschatting is dat Velsen geconfronteerd kan worden met een rekening
die kan oplopen tot boven de € 500.000.
IJmond Werkt!

De gemeenschappelijke regeling de Meergroep zal naar verwachting per
1 januari 2014 gewijzigd worden in de gemeenschappelijke regeling IJmond
Werkt! conform de uitgangspunten van het businessplan IJmond Werkt! 2013
– 2016. In dit plan is opgenomen dat het weerstandsvermogen, voor zover het
de gebruikelijke norm van 5% van de bedrijfsomzet overschrijdt, overgeheveld
wordt naar de gemeenten ter afdekking van het gemeentelijk risico zodra de
gemeenschappelijke regeling is vastgesteld.
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 kan
hebben voor de afhandeling van aanvragen en daarmee voor de interne organisatie. De wet is van toepassing op aanvragen voor vergunningen, vrijstellingen,
ontheffingen, subsidies of handhavingverzoeken etc., maar ook op de afhandeling van bezwaarschriften. Het doel van de wet is om 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 verschuldigd
kan zijn voor iedere dag dat de beslissing uitblijft, tot een maximum van € 1.260
per aanvraag/bezwaarschrift. Bij onverwachte vertraging van de afhandeling
van bezwaarschriften loopt de gemeente het risico hierop aangesproken te worden.
Overig

In het kader van het ISV-2 (Investering Stedelijke Vernieuwing) is subsidie verleend van 2 x € 30.000 voor beide stadia van de bouw van de Digitale Archeologische Kaart. De stadia van het project zijn verwerving, uitwerking en gebruiksklaar maken van de in ruim 30 jaar verzamelde informatie en de integratie van
de cartografie in het IGOS-systeem van de Velsen (Geobrowser).
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De eerste € 30.000 is reeds betaald aan de voormalig gemeentearcheoloog
voor de verwerving van de content. De uitwerking en het gebruiksklaar maken
zijn echter nog niet afgerond. Hiervoor is nog een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Op 31 december 2014 dient het gehele project afgerond te zijn. Indien dit
niet het geval is, zal een deel van het uitgekeerde bedrag terug betaald moeten
worden aan de provincie. Er is met de uitvoerder(s) van dit project een overeenkomst gesloten om dit project binnen de gestelde termijn uit te voeren.
Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten om te bezuinigen op de kosten van het
Witte Theater. Concreet betekende dit de beëindiging van de subsidie aan de
stichting Witte Theater, de beëindiging van de detachering van twee personeelsleden aan de stichting Witte Theater en een bezuiniging op de kosten
van het pand Kanaalstraat 257 met ingang van 1 augustus 2013. Verwacht
wordt dat de twee gedetacheerde personeelsleden (1,55 fte) nog niet per 1
augustus 2013 op vacatureruimte binnen of buiten de gemeente kunnen worden benoemd. Mocht dit in 2014 ook nog niet het geval zijn, dan bedragen de
frictiekosten maximaal € 88.000. Naar verwachting zal het gebouwgedeelte
dat in gebruik is bij de stichting Witte Theater in 2014 kostendekkend kunnen
worden verhuurd. In dat geval is er wel dekking voor de begrote eigenaarlasten
van het gebouw (€ 35.000 per jaar). Met de personeelsleden worden afspraken
gemaakt over hun werkzaamheden ná 1 augustus 2013. Het is ook mogelijk
dat één van de personeelsleden gebruik maakt van de FPU-regeling. Mocht
dit echter niet zo zijn dan zullen voor de jaren 2015 en 2016 de frictiekosten €
55.000 bedragen.
Niet te kwantificeren risico’s
Herijking Gemeentefonds

In 2010 en 2011 heeft ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) alle onderdelen (beleidsvelden) van het gemeentefonds laten onderzoeken om de verschillen te verklaren tussen het niveau van de werkelijke uitgaven en de omvang van beleidsvelden. Dit is de basis voor de herijking van het
gemeentefonds. In 2012 is na onderzoek geconcludeerd dat de basisgegevens
van die onderzoeken nog actueel zijn. Het Rijk wil daarom de herijking doorvoeren per 1 januari 2015. De VNG verwacht dat de uitkomsten zullen leiden tot
voorstellen voor aanpassing van het verdeelmodel, wat de hoogte van de algemene uitkering voor Velsen zeker zal beïnvloeden. Of de herijking positief of
negatief zal gaan uitpakken voor Velsen gemeente is nog niet in te schatten.
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Instellen van een plafond voor het BTW-compensatiefonds

Naar aanleiding van de bezwaren die de medeoverheden hebben geuit tegen
de afschaffing van het BTW- compensatiefonds (het BCF) heeft het kabinet
besloten hiervan af te zien. De ingeboekte korting van in totaal € 550 mln bleef
echter gehandhaafd én het jaarlijks beschikbare budget voor het BTW- compensatiefonds zal worden gemaximeerd. Als maximale omvang van het BCF
met ingang van 2015 geldt de raming 2014 zoals opgenomen in de begroting
2013. Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BCF gekoppeld aan
de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringsystematiek. In hoeverre Velsen hierdoor al dan niet benadeeld zal worden, is vooral afhankelijk
van de omvang van de BTW-compensatie van de overige gemeenten en is
daarom niet te kwantificeren. Het effect van de voorgenomen decentralisaties
op de declaraties in het BCF is geen onderdeel van deze afspraak en wordt
nader verkend.
Leges

In de begroting 2014 is een verlaging opgenomen van € 200.000. Wanneer de
economische groei ook komend jaar achterblijft, bestaat de mogelijkheid dat de
opbrengsten vanuit deze leges nog lager uitvallen. Door de structurele verlaging van zowel vorig jaar als dit jaar wordt het risico wel telkens kleiner.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De risicovolle aspecten van de Wmo veranderen niet ten opzichte van voorgaande jaren. Velsen heeft nog steeds een compensatieplicht die het college
verplicht mensen te compenseren in hun gebrek.
Omdat inmiddels in 2012 een gekantelde Verordening Wmo in de gemeenteraad is vastgesteld, zal de meetlat waarlangs Velsen aanvragen legt, veranderen. De gemeente zal niet langer het verstrekken van een voorziening als
uitgangspunt hanteren, maar het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid
en mogelijkheden van burgers. Het compenseren van een gebrek kan daardoor bereikt worden op een andere wijze dan door het verstrekken van een
voorziening. De Kanteling is weliswaar geen middel om te bezuinigen, maar de
verwachting is dat het risico afgezwakt zo kunnen worden door deze nieuwe
beoordelingsmethode.
In het voorjaar van 2013 zijn IJmondiaal drie aanbestedingen voorbereid voor
de levering van trapliften, hulpmiddelen en inhuur van externe deskundigheid
op het vlak van sociaal-medische indicaties. In juli 2013 zijn hiervoor contracten
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gegund aan drie bedrijven, die per 1 augustus 2013 in werking zijn getreden
De overeenkomsten voor nieuwe hulpmiddelen en voor inhuur deskundigheid
i.v.m. sociaal en medische indicaties bevatten gunstige prijsafspraken. Ook
hierdoor wordt de omvang van het risico kleiner.
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 gemeente Amsterdam de komende dertig
jaar aflevert. Het risico dat Velsen loopt is dat, wanneer blijkt dat de afkoopsom
die Amsterdam voor deze risico’s heeft gekregen niet voldoende is, de hoofdstad een voorstel kan doen voor een bijdrage in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1856, waarin
het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.
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.
Sport
a. Imagoschade

Als gevolg van incidenten in de eigen sportaccommodaties of elders in de regio
kan er imagoschade optreden. Hierbij kan men denken aan legionella, agressiviteit, ernstige overlast, veiligheidsproblemen, etc. Het gevolg van deze schade
is o.a. terugloop bezoek en inkomstenderving. De organisatie heeft maatregelen ingesteld d.m.v. protocollen en werkafspraken om incidenten op dit vlak te
voorkomen.
b. Negatieve trends in bezetting gebruik/bezoek sportaccommodaties

Naast de gewoonlijke pieken en dalen (seizoen of weersomstandigheden) gaat
het vooral om structurele tendensen. Het recreatief zwemmen staat al enige tijd
onder druk, dit is al merkbaar in zwembad De Heerenduinen. Op deze ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk ingespeeld door herijking en innovatie van het
activiteitenaanbod.
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Projectrisico

Bij complexere en langlopende grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget, veroorzaakt door onvoorziene elementen, aanbestedingen, niet halen van een planning, etc. De organisatie probeert
dit zo goed mogelijk op te vangen door betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken
te laten uitvoeren, strakke directievoering tijdens realisatie, input adviseurs,
projectorganisatie.

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat
aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het
borgingsvolume vast. Afgelopen jaar (2013) is er voor € 13,3 mln leningen
verstrekt aan de vier woningcorporaties. Het risico van de leningen en garantstellingen is in principe dat deze corporaties niet langer kunnen voldoen aan de
rente- en aflossingsverplichting.

C

Bedragen x € 1 mln

Risico’s buiten de balans om

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waar Velsen borg voor staat 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.
Huisvuilcentrale (HVC)

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 aansprakelijk, d.w.z. ieder afzonderlijk. 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 besloten in dit specifieke
geval uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling,
vergelijknaar met borgstellingen.
Wooncorporaties

Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties.
Mochten deze reserves niet toereikend zijn dan staan alle gemeenten en het
Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te verstrekken aan het
Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25%
van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%). Per
1 januari 2013 staat Velsen garant voor de corporaties binnen de gemeente tot
een bedrag van € 151 mln.
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Eindstand

Gewaarborgde geldleningen
(excl. HVC, incl. Zeehaven)

Normatief Gekwantificeerd
%
risico

15,63

10%

1,56

9,93

10%

0,99

Geldleningen onder directe Wsw-garantie

146,87

1%

1,47

HVC

155,00

1%

1,51

Hypothecaire leningen

TOTAAL

5,53

Recapitulatie risico’s
Risico

Categorie

Indeling

Omvang (in € mln)

1 Oude Pontweg

A

Bestaand

-

2 Grondexploitatie

A

Bestaand

3,70

3 Decentralisaties

B

Bestaand

10,83

4 Algemene uitkering

B

Nieuw

0,80

5 Werkplein

B

Bestaand

0,12

6 Frictiekosten Witte Theater

B

Nieuw

0,01

6 Alternatieve blusvoorzieningen

B

Bestaand

0,50

7 Garanties/borgstellingen

C

Bestaand

5,53

TOTAAL

III

21,49

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 Velsen gelden de volgende bedragen (op begrotingsbasis):
Weerstandscapaciteit
Algemene reserve

Bedrag
(in € mln)
17,4

Reserve grondbedrijf

3,7

Onbenutte belastingcapaciteit1 (t/m 2016)

3,0

Post onvoorzien (4 jaar)

1,0

Stille reserves2

7,0

TOTAAL

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

32,1

De algemene reserve is het saldo van de algemene reserve na verwerking van
het rekeningsaldo 2012 en rekening houdend met een drietal onttrekkingen in
2013:
Havengebied							€ 1.500.000
Toezicht en handhaving Middenhavengebied		
€ 800.000
Publiekshal								€ 418.000

IV

Bij de begroting van 2011 is besloten om het benodigde weerstandsvermogen
dat 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 Velsen is 1,5.

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 weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).

Oordeel

Op basis van bovenstaande beoordelingstabel ‘weerstandsvermogen’ is de waardering van het weerstandsvermogen ruim voldoende.

1 De onbenutte belastingcapaciteit is berekend in het rapport ‘Heroverwegen vanuit ambitie’ blz. 52/53
2 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 daar de in de
meerjarenbegroting al ingezette boekwinst van afgetrokken wordt blijft er € 7 mln over voor de weerstandscapaciteit
(basisprijspeil juni 2011).

Terug naar
inhoudsopgave

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

116

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.
Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare
ruimte positief beleeft.
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.
Middels inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele
onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de
beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen
gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. 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), oftewel het vernieuwen van bijvoorbeeld
verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische
levensduur.
Bezuinigingen onderhoud Openbare ruimte

Met ingang van 2011 heeft de raad ingestemd met het verlagen van het onderhoudsniveau van de wegen van niveau R naar niveau R-. Als gevolg hiervan
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zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Voor
geïnspecteerde onderdelen van de wegen is een adviesnorm beschikbaar. Uit
de resultaten van inspecties ten opzichte van de norm blijkt dat er ruimte is voor
verdergaande fasering van onderhoud in het totale wegennet. De verschuiving
c.q. fasering is mogelijk voor maximaal 9% van het totale wegennet binnen Velsen. De bezuiniging op het wegenonderhoud is structureel € 250.000. Door de
verlaging van de Brede Doel Uitkering (BDU)-subsidies die tot op heden voorcalculatorisch werden meegenomen in de exploitatiebegroting is hier nog eens
€ 150.000 bovenop gekomen. De kwaliteit van de wegen in Velsen is ondanks
de doorgevoerde bezuiniging nog steeds ruim voldoende te noemen. De toekomstige inspecties zullen uit moeten wijzen of de gemeente in staat is om met
het huidige budget de wegen op een acceptabel niveau te houden.
Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in
stand worden gehouden. Differentiatie is mogelijk op basis van een aantal
criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit
een belangrijke plaats innemen. Op basis van de RAW-systematiek kan een
onderscheid worden gemaakt in de kwaliteitsniveaus die voor Velsen relevant
zijn, te weten: van hoog naar laag A, B, en C. Ieder niveau omvat een zekere
beeldkwaliteit. Binnen Velsen wordt veelal kwaliteitsniveau B aangehouden.
Dalen van niveau B naar C levert een besparing op van ongeveer € 600.000.
Kwaliteitsniveau C heeft als kenmerk dat de technische instandhouding van
het beplantingselement wordt gewaarborgd. Het accent ligt nadrukkelijk op het
handhaven van elementen en minder op de esthetische kwaliteit. Netheid is van
ondergeschikt belang. In 2011 is besloten om in 2012 en 2013 € 600.000 te
bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen door in de jaren 2012 en
2013 het beheer op niveau C toe te passen. De effecten van deze bezuiniging
hebben zich vertaald naar een lager kwaliteitsniveau van het groen. Doordat de
grasvelden minder gemaaid worden zijn de effecten van de bezuiniging hier het
meest zichtbaar. In 2014 komt het budget weer terug op het oude niveau.
Dit zal zich vertalen in een beter verzorgd openbaar groen.
Wegbeheer

In het voorjaar van 2012 heeft er weer een inspectie van de wegen
plaatsgevonden. De resultaten van de inspectie geven het volgende
meerjarige beeld:
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Totale wegennet

2005

2006

2007

2008

2010

2012

adviesnorm

84%

80%

84%

90%

86%

87%

77-88%

5%

7%

6%

3%

3%

1%

9-14%

11%

13%

10%

7%

11%

12%

4-9%

2005

2006

2007

2008

2010

2012

adviesnorm

91%

89%

93%

90%

86%

87%

77-78%

Matig

3%

3%

3%

3%

5%

3%

9-14%

Onvoldoende

6%

8%

4%

7%

11%

10%

4-9%

2005

2006

2007

2008

2010

2012

adviesnorm

81%

79%

81%

86%

82%

87%

77-87%

6%

8%

7%

4%

3%

1%

9-14%

13%

13%

12%

10%

15%

12%

4-9%

Voldoende
Matig
Onvoldoende

Asfalt
Voldoende

Elementen
Voldoende
Matig
Onvoldoende

In 2014 zal opnieuw een inspectie plaatsvinden.
De bezuinigingen op het beheer en onderhoud van wegen hebben, zoals blijkt
uit de cijfers, nog geen zichtbaar effect gehad op de toestand van de wegen.
Rioolbeheer

In 2013 heeft weer een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de oudere
riolen in onze gemeente. Dit heeft geen grote onverwachte uitkomsten
opgeleverd. Het is wel een uitstekende basis om te bepalen welke riolen in
aanmerking komen voor plaatselijke herstelling en welke riolen in aanmerking
komen voor vervanging of relining (het herstellen van de rioolbuis door het
aanbrengen van een kunststof kous aan de binnenkant van de buis). Op basis
van de inspectie is het rioolprogramma voor 2014 en 2015 vastgesteld.
Watergangen

Ondanks onze verwachting is het niet gelukt om in 2013 tot overeenstemming
te komen met Rijnland voor het overdragen van de watergangen. Het streven
is om in 2014 de watergangen over te dragen.
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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 vijfjarensysteem met een uitwerking in
jaarschijven.
De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt
bouwkundig en installatietechnisch uitgevoerd via een beheerplan, met
uitzondering van het zwembad. Voor de complexe zwembadtechniek bestaat
een apart beheerssysteem. Omdat de apparatuur permanent in bedrijf is
(regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) is het planmatig
onderhoud grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer en onderhoud.
Naast de meer technische beheerplannen is er een meerjarenplan voor
onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sporten overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren,
schoonmaakapparatuur, enz.
Kader vormt de door de gemeenteraad vastgestelde nota ‘Accommodatiebeleid
voor sportief Velsen’ (dec.2009).
Duurzaamheid van de sportaccommodaties is een belangrijk (intrinsiek)
aandachtspunt, zowel bij de bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. Bij
de nieuwbouw van sporthal Zeewijk wordt naar verwachting een Gemeentelijke
Praktijk Richtlijn (GPR) -score tussen de 8,5 en 9,0 behaald. De keuzes
bij het ontwerp van gebouw, installaties (o.a. zonnepanelen op het dak) en
materialisatie zijn hierop optimaal gericht.
Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen
wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. Specialistische werkzaamheden
en grootschalige vervangingen van 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.
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Sportveld Troelstraweg: de tweede fase (zijde Lorentzstraat) van de vervanging
van hekwerken is in het najaar 2013 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn
afgestemd op de voltooiing van de uitbreiding van het Vellesan College.
Binnensportaccommodaties

Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de
binnensportaccommodaties in de afgelopen jaren verkeren de accommodaties
in redelijke tot goede staat. Mede gezien de hoge bezettingsgraden van 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 renovaties of
nieuwbouw bestaan. In alle gevallen zullen echter de veiligheid en functionaliteit
geborgd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor sporthal Zeewijk (1969) en de
Kruisbergzaal.

aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het
huisvestingsprogramma of voor het huisvestingsoverzicht.
Jaarlijks wordt een bedrag van ca € 3,1 mln gereserveerd voor nieuwbouw en
ingrijpende renovaties. Daarnaast is jaarlijks een bedrag beschikbaar van
€ 318.000.
Achterstallig onderhoud

In Velsen is er op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud bij de
kapitaalgoederen.
Discipline
Wegen

Beleidskader
LVVP

Riolering

Objecten

Dimensies

Wegen, straten en (voet)paden

1.127 km

Riolen
Persleiding
Bergbezinkbassins
(Mini) Gemalen/Drukpompunits

276 km
10 km
10 st.
109 st.
19.795 st.
23,8 ha.
97.9 ha.
9741 m2
91.9 ha.
435 st.

Het regulier (dagelijks, periodiek)- en het planmatig onderhoud wordt in 2014
conform de onderhouds-plannen uitgevoerd.

Groen

Bomenplan ‘04
Ruimte voor groen

Bomen
Bosplantsoenen
Gazon
Hagen
Ruw gras
Speeltoestellen

Gebouwen, objecten en kunstwerken

Water

Baggerplan ‘03

Watergangen, vijvers

De gemeente heeft ca 125 gebouwen en objecten in beheer. Deze objecten
worden planmatig beheerd. Daartoe worden ze geregeld geïnspecteerd en
wordt het Meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd. In 2011 is een nieuwe
inspectie uitgevoerd. Op basis hiervan wordt de actuele onderhoudstoestand
vastgesteld en worden de uitvoeringskosten (opnieuw) berekend.
Begin 2013 is het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan gebouwen
2013-2022 door het college vastgesteld.

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten

12.580 st.

Sportaccommodaties

Nota
Accommodatiebeleid
voor sportief Velsen
2010-2015

Gymzalen
Sporthallen
Verenigingsgebouwen
Zwembad
Sportparken/velden
Tenniscomplexen

11 st.
3 st.
5 st.
1 st.
9/34 st.
5 st.

Gemeentelijke gebouwen, opstallen
e.d.
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Zwembad

Gebouwen

Onderwijsgebouwen

Gemeenten hebben een ‘zorgplicht’ inzake de instandhouding van voldoende
en adequate huisvesting voor het onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. In
Velsen is dit uitgewerkt in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Velsen’ (huisvestingsverordening onderwijs). Op grond van deze verordening
kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van
voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst
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Terug naar
inhoudsopgave
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Paragraaf D
Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het
beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de
gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren.
Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In
de paragraaf wordt ook ingegaan op de algemene (rente)ontwikkelingen op de
geld- en kapitaalmarkt in 2014. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille benoemd.
Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:
het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange
termijn;
het beheersen van risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;
het meer gebruikmaken van de ruimte in de renterisico-norm (vanuit de visie
van het rentecomité).

Organisatie

De bepalingen in de wet 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. De organisatie rond
de treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald
door het door de raad vastgestelde Treasurystatuut.
Enkele doelstellingen van de treasuryfunctie:
de renterisico-norm niet hoger te laten komen dan 20% van het begrotingstotaal
per jaar;
door gedegen met de middelen om te gaan het renterisico af te laten nemen;
de benutting van de kasgeldlimiet is mede afhankelijk van de afspraken met
onze huisbankier.
Kaders van de treasuryfunctie zijn:
Regelgeving

Toelichting

Financiële verordening

Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie van de 22 mei 2008
financiële functie vormgegeven
gemeenteraad

Wet Fido (Wet Financiering
Decentrale Overheden)
Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale
overheden
In 2013 heeft er een wijziging plaats gevonden
in het kader van de Wet Fido namelijk het
Schatkistbankieren. Overtollige liquiditeiten moeten
worden aangehouden bij het Rijk.

Treasurystatuut

Uitwerking van de wet en bijzonderheden gemeente 28 mei 2009
Velsen
gemeenteraad

Mandaat aan te trekken financiële middelen

De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor
maximaal € 35 mln geld aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat
niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd.
Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat vier keer per jaar, of zoveel vaker als
de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het rentecomité een rentevisie vast voor de middellange
termijn.
Balanspositie

De debt-ratio geeft weer in hoeverre de gemeente zijn bezit heeft belast met
schuld. De debt-ratio is verkregen door het quotiënt van de schulden inclusief
voorzieningen en het totale vermogen. Na een jarenlange daling nam in 2010
deze ratio weer toe. Voor een groot deel heeft dit te maken met de afname van
het eigen vermogen. In 2012 was de debt-ratio 79,84%. Een debt ratio van rond
de 80,00% is gebruikelijk. Onlangs bleek dat inzichten over de berekening van
de debt-ratio gewijzigd zijn. De debt-ratio wordt nu verkregen uit het quotiënt
van de schulden en het totale vermogen. De gewijzigde methode geeft een
debt-ratio van 67,4%. De gemeente Velsen streeft per 31 december 2013
(jaarrekening) weer rond dit percentage uit te komen.
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Vastgesteld

14 december
2000
Wijziging 2013

Algemene (rente) ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2014

De gemeente Velsen gaat waarschijnlijk in 2014 i.v.m. een spreiding van de
leningportefeuille langlopende leningen aantrekken. In de begroting is voor het
bedrag dat boven de kasgeldlimiet moet worden geleend gerekend met een
rentepercentage van 2,85%. Dit percentage was in voorgaande jaren 1,8%. Het
te financieren deel boven de kasgeldlimiet dient met langlopende leningen gefinancierd te worden. We sluiten met het percentage van 2,85% aan bij de rente
op de kapitaalmarkt voor langlopende leningen.
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Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Om de risico’s van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een
tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal ‘rood’ mag
staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering Decentrale
Overheden (Wet Fido, art 2, punt 1b).

Renterisiconorm
* bedragen x € 1 mln

2014

2015

Renteherzieningen vaste schuld
* vanaf 2003 zijn de leningen voornamelijk fixe
Aflossingen langlopende leningen
Doorverstrekte leningen; geen renterisico

17.532
-5.086

12.987
-534

13.015
-562

13.044
-580

Renterisico

12.446

12.453

12.453

12.464

141.734 138.787
30.325 27.968

136.378
27.745

135.109
27.022

15.292
0

14.558
0

Begrotingstotaal
Percentage 20 %
Ruimte onder renterisico-norm
Overschrijding renterisico-norm

17.879
0

15.515
0

2016

2017

Het begrotingstotaal bedroeg per 1 januari 2014 € 140,0 mln (afgerond). Dit betekent dat de kasgeldlimiet in 2014 een hoogte heeft van € 12 mln (afgerond).
De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende
middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden.
Onder ‘netto vlottende schuld’ wordt volgens de wet Fido verstaan: het gezamenlijk bedrag van de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar, de schuld in rekening-courant, de voor
een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van
derden, en overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste
schuld; verminderd met het gezamenlijk bedrag van de contante gelden in kas.

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening
gehouden met de opbouw van de portefeuille.

Renterisico-norm

De gemeente staat garant voor de geldleningen van 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 renterisico-norm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote
pieken in de leningen-portefeuille van een gemeente in te perken. In de wet
Fido is aangegeven dat niet meer dan 20% van de totale leningenportefeuille
per jaar voor herfinanciering in aanmerking komt. Bij herfinanciering van een
groot deel van de portefeuille 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 renterisico-norm
in de wet worden gesteld. De opbouw van de leningenportefeuille is zodanig
evenwichtig dat de verwachting is dat in 2014 geen overschrijding van de
renterisico-norm plaats gaat vinden.
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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.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
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Op 27 mei 2013 heeft de WSW aangegeven dat ze het voornemen hebben om
de variatie van leningen die kunnen worden geborgd verder te beperken. De
aanleiding is een strategische keuze om het zowel voor WSW als voor de corporaties makkelijker te maken om de effecten van de contractenportefeuille te
beheersen. Tot aan het moment van de definitieve beleidswijziging geldt een
“Nee, tenzij”-beleid. WSW is er van overtuigd dat corporaties ook met ‘gewone’
financieringsproducten in staat zijn om betaalbare financieringen af te sluiten,
en door middel van goede spreiding, de risico’s van renteschommelingen en
andere financieringsrisico’s te beheersen.
In een aan de Tweede Kamer gerichte brief van 7 juni 2013 heef minister Blok
van Wonen en Rijksdienst het volgende aangegeven “Het totale beeld overziend acht ik de risico’s voor het Rijk als achtervanger voor het WSW, ondanks
het feit dat de WSW-borging in zekere zin een open einde karakter heeft, zeer
klein.” Dit risico voor het Rijk is net zo groot als het risico voor de gemeente.
Hypotheken

De hypotheken zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks
krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de
nog openstaande hypotheken. Deze hebben een aflopend karakter. Het risico
neemt dus af.
Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De
verwachting is dat deze borgstellingen in de toekomst omlaag gaan. Bij de
Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) houdt dit in dat de te ontvangen garantieprovisie dan ook minder wordt.
Terug naar
inhoudsopgave
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Paragraaf E
Bedrijfsvoering

‘’De toekomst is niet iets waar we naartoe gaan; de toekomst is iets wat we moeten
maken.’’ (V. Orban)

Velsen bereidt zich voor op de toekomst. Een toekomst die in plaats van
traditionele systemen en begrenzingen, gaat naar een wereld die veel meer
bepaald wordt door netwerken en losse, veranderlijke verbanden. Oude
structuren, instituties en machtsverhoudingen verdwijnen en er komen
nieuwe en meer flexibele netwerken voor in de plaats. Andere aspecten
voor organisaties worden belangrijk. Aspecten zoals bewustzijn, verbinding,
empathie, uitblinken in netwerken, relatiebeheer en het kunnen verleiden. De
variëteit neemt toe met de tijd. Dat wil zeggen dat niet volstaan kan worden met
het leveren van eenheidsproducten voor iedereen. De onzekerheden die de
decentralisaties met zich meebrengen, spelen hierin ook een belangrijke rol. In
de gehele dienstverlening draait het steeds meer om maatwerk, timing en het
hebben en nog belangrijker, het selecteren van de juiste informatie.
Dit vraagt om een organisatie die in staat is om op deze toekomstige
ontwikkelingen te kunnen inspelen. Een organisatie die blijvend in beweging is
en flexibel inspeelt op de voortdurende veranderingen die zich in een steeds
complexere omgeving voordoen. De huidige organisatieontwikkeling van Velsen
is dan ook gericht op het vergroten van dit vermogen tot veranderen. Reeds
diverse stappen zijn hierin gezet gedurende de laatste jaren.
In 2013 is door de directie, in samenspraak met het management, een visie en
missie ontwikkeld voor de ambtelijke organisatie.
Missie: Wij werken in opdracht van het bestuur als organisatie samen met
college en gemeenteraad, inwoners, ondernemers, instellingen en partners van
buiten de gemeente aan Velsen. Ons gezamenlijke doel is een goede kwaliteit
van wonen, werken en recreëren in onze gemeente. – Wij zijn Velsen! -

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Visie: Onze ambtelijke organisatie is net zo veelzijdig en dynamisch als de
gemeente Velsen. Wij zijn een betrouwbare, slagvaardige en ondernemende
organisatie. Samen met het bestuur en externe partners werkt Velsen vanuit
een stevige basis aan het verwezenlijken van ambities.
Daarnaast is een concernplan opgesteld met een scope tot 2016. Hieraan zijn
succesfactoren verbonden: Attent, Betrouwbaar, Doelgericht en Dynamisch.
Hiermee zijn de elementen beschikbaar die voor alle betrokkenen duidelijk
maken hoe de toekomstsituatie eruit ziet en op welke wijze deze gerealiseerd
zou moeten worden.
Met de realisatie van het concernplan en de verbinding van de succesfactoren
aan de dienstverlening en houding en gedrag, is in 2013 een begin
gemaakt en dit zal in 2014 haar verdere beslag krijgen. De strategische
personeelsplanning zal in 2014 een vervolg krijgen. Om in staat te zijn de
toekomstige dienstverlening van Velsen vorm te geven, is het van belang te
bepalen welke kwaliteit en kwantiteit aan medewerkers nodig is om dit te doen,
zowel voor de korte als de lange termijn. Ontwikkeling van zowel management
als medewerkers blijft ook in 2014 aandacht vragen. Dit geldt tevens voor
de verdere invulling van regionale samenwerking en de digitalisering van de
dienstverlening. De methode ‘zaakgericht werken’ krijgt ook bij Velsen een
belangrijke rol in de verdere optimalisering van de dienstverlening naar o.a.
inwoners. De dienstverlening naar inwoners, ondernemingen en instellingen
heeft ook in 2013 een verdere kwaliteitsimpuls gekregen met de oplevering van
de nieuwe publiekshal. In 2014 vindt de oplevering plaats van het gerenoveerde
Dudokgebouw waardoor de organisatie weer fysiek bij elkaar gebracht wordt.
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Overzicht personeel inclusief de salariskosten
toegestane
formatie
2014

bezetting
in FTE

begroting
2014

begroting
2013

Directieteam

3,0

3,1

376.718

371.979

Concernstaf

2,9

2,9

247.264

164.764

Concerncontrol

3,0

2,1

281.086

287.882

Gebiedsontwikkeling

19,1

15,1

1.281.244

1.276.862

Beleid en Voorbereiding

26,3

26,1

1.639.418

1.633.811

Economische zaken, wonen en
ruimtelijk beleid

15,6

16,1

1.200.733

1.101.133

Maatschappelijke ontwikkeling

14,9

14,5

1.023.497

1.062.543

Wijkbeheer

65,1

64,7

3.122.153

3.059.239

Werk, inkomen en zorg

55,0

54,7

3.201.252

3.162.053

Belastingen en invordering

15,3

13,8

986.809

985.469

Publiekszaken

51,1

45,7

2.925.147

2.744.371

Sportzaken

38,6

36,7

1.802.196

1.905.742

Algemene zaken

37,0

32,9

2.137.430

2.263.421

Financiën

20,0

18,3

1.369.242

1.348.360

Informatiemanagement

42,3

40,8

2.631.001

2.579.874

8,7

7,5

647.209

644.388

12,6

13,0

871.634

787.756

Griffie

4,7

4,8

354.309

343.321

Algemene dienst

3,4

3,4

246.258

239.144

Communicatie
Human Resources

Bibliotheek
Totaal

1.261.410
438,7

416,2

26.344.600

27.223.524

Door het verzelfstandigen van de bibliotheek is de formatie gedaald van
463,2 naar 438,7 formatie-plaatsen. De formatie van de ambtelijke organisatie
is door formatie-uitbreiding van twee fte gestegen. Dit is besloten bij de
begroting 2013. Het betreft 1 fte beleidsadviseur economische zaken
bij de afdeling Economische zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid en een
toezichthouder kinderopvang bij de afdeling Publiekszaken. De stijging van
de loonkosten komt door een aantal aspecten. Dit zijn het vervallen van
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het belastingvoordeel van oudere medewerkers (de ouderenkorting), het
toekennen van periodieke verhogingen, de verbeterde reiskostenvergoeding
woon-werkverkeer en bovengenoemde formatie-uitbreidingen. De afdeling
Automatisering en facilitaire diensten is opgesplitst. Het onderdeel
Automatisering is ondergebracht bij de afdeling Informatiemanagement en het
onderdeel Facilitaire diensten is toegevoegd aan de afdeling Algemene zaken.
Ook de afdeling Sociale zaken en de afdeling Zorg en ondersteuning zijn
samengebracht in één afdeling Werk, Inkomen en Zorg.
Digitalisering archief Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken heeft een eigen archief met aanvragen bouw- en
omgevingsvergunningen vanaf 1900 tot heden. De archiefwet verplicht ons
om archiefstukken ouder dan 20 jaar naar een bewaarplaats te brengen.
Dit gebeurt in overleg met het Noord-Hollands Archief. Omdat deze stukken
nog dagelijks worden geraadpleegd door verschillende afdelingen binnen de
gemeente is het voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk dat ze worden
gedigitaliseerd voordat ze naar de bewaarplaats gaan. Een groot gedeelte
van het archief is al gedigitaliseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan het
constructief archief en de sonderingen.
Inmiddels zijn de jaargangen 1900 t/m 1991 permanent overgebracht naar
Noord-Hollands archief. Daarbij is de index behorende bij de jaargangen 1900
t/m 1991 geoptimaliseerd. Daarnaast zijn de jaargangen 1924, 1925, 1975 en
1976 gedigitaliseerd.
Door het digitaliseren wordt de dienstverlening aan burgers en bedrijven
verbeterd. Zij krijgen immers de mogelijkheid om de voorgenoemde stukken
digitaal in te zien en te ontvangen. De digitalisering zal eind 2015 worden
afgerond.
Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

In 2009 zijn de kwaliteitseisen vastgesteld voor de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze zijn eind juni
2012 geüpdatet en vastgesteld en worden de set kwaliteitscriteria 2.1 genoemd
(www.uitvoeringmetambitie.nl).
Het doel van de kwaliteitscriteria is de uitvoering transparanter en meer
voorspelbaar te maken en een gelijkmatiger aanpak over het land te realiseren.
Hiervoor is brede input ontvangen vanuit het werkveld. De set kwaliteitscriteria
2.1 worden bij de invoering van het wetsvoorstel VTH wettelijk verankerd. De
datum waarop deze criteria formeel van kracht worden is nog niet officieel
bekend, maar het streven is per 1 januari 2015.
127

Voldoen aan de kwaliteitscriteria gaat niet vanzelf. Er is daarom in maart 2013
een landelijk implemen-tatietraject gestart dat ongeveer twee jaar zal duren.
Het doel hiervan is het faciliteren van het bevoegd gezag zodat zij in staat wordt
gesteld om aan het einde van het implementatietraject te kunnen voldoen aan
de kwaliteitseisen en dat die kwaliteit ook geborgd wordt.
In 2014 zullen met name de verbeteringen worden doorgevoerd en geborgd
in de organisatie van het in 2013 opgestelde verbeterplan en wordt gemeten
of de organisatie na de verbetering voldoet aan de kwaliteitscriteria. Dit kan de
nodige consequenties hebben met betrekking tot de werkzaamheden binnen
Velsen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en ruimtelijke
ordening. Daarnaast bestaat de kans dat de mogelijke verbeterslagen zullen
leiden tot extra inzet van financiële middelen. Hierover zal meer duidelijkheid
ontstaan als bekend is welke verbeterslagen moeten worden uitgevoerd.
Tevens wordt met betrekking tot vergunningen en toezicht en handhaving ook
nog onderzocht in hoeverre het zinvol is om taken over te hevelen naar de regionale uitvoeringsdienst IJmond. Dit zal worden betrokken bij het opstellen van
de verbeterslagen met betrekking tot de kwaliteitscriteria.
Belastingen

Met ingang van 1 juli 2011 zijn gemeenten verplicht intern de gegevens van de
BAG af te nemen. Als gevolg van steeds bijgestelde planningen met betrekking
tot de benodigde software is het nog steeds niet mogelijk om dit geautomatiseerd te doen. De verwachting is dat realisatie eind 2013 zal plaatsvinden voor
Velsen en Uitgeest. Maar mogelijk is er een uitloop naar 2014.
Hierdoor vindt de verwerking van de gegevens zowel in de WOZ- als in de
BAG-bestanden zeker tot eind 2013 handmatig plaats. Na realisatie van de
geautomatiseerd gegevensuitwisseling behoeven de gegevens nog maar op 1
plek te worden gemuteerd.
Op 13 april 2011 is besloten de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) te
realiseren. In juni 2013 heeft het Kadaster de LV WOZ in productie genomen.
Dit is een half jaar later dan gepland. De verwachting is dat in de periode tijdens
en na de zomer de eerste koplopergemeenten daadwerkelijk zullen aansluiten
op de LV WOZ. De ambitie van de Waarderingskamer is om in 2013 zoveel
mogelijk gemeenten gebruik te laten maken van de LV WOZ, doorlopend in de
eerste helft van 2014. Dan sluiten ook grote afnemers zoals de Belastingdienst
aan.
Een gemeente kan aansluiten op de LV WOZ, wanneer aan twee
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voorwaarden is voldaan: men maakt gebruikt van een WOZ-applicatie die de
conformiteittoets met goed gevolg heeft doorstaan en de gemeente heeft een
succesvolle aansluittoets gedaan. In deze aansluittoets wordt ook gekeken naar
de koppeling tussen Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ
en het correct toepassen van Digikoppeling. De WOZ-applicatie van de afdeling
Belastingen en Invordering doorloopt op dit moment de conformiteittoets en de
leverancier ervan geeft aan dat de software in oktober 2013 beschikbaar komt
voor de gemeenten. Op dit moment is de planning dat Velsen in oktober 2013
zal aansluiten, maar de kans is aanwezig dat dit zal opschuiven naar begin
2014. Na aansluiting op de landelijke voorziening hoeven de gemeenten niet
meer afzonderlijk hun WOZ-gegevens te leveren aan de afnemers.
De verwachting is dat dit een besparing op de uitvoeringskosten oplevert.
De LV WOZ zal ook zorgen voor de vulling van het loket voor openbare WOZwaarden. Daar kunnen burgers straks de WOZ-waarden van heel Nederland
bekijken.
Binnen de Basisregistratie Kadaster (BRK) gaat de gegevensuitwisseling met
de gemeenten wijzigen. De maandelijkse aanlevering wordt gewijzigd in een
dagelijkse uitlevering. De gegevens hebben hierdoor een hogere actualiteit.
Hiervoor dient de belastingapplicatie te worden aangepast. De leverancier van
de applicatie heeft aangegeven dat de benodigde software in oktober 2013
wordt uitgeleverd. Uiterlijk 1 juli 2014 dient de gemeente overgestapt te zijn
naar de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling omdat vanaf dat moment de
oude wijze komt te vervallen.
Social return

Uit de toepassing van social return in 2013 is gebleken dat dit met name een
stimulerend effect heeft op het aantal leerwerkplekken voor jongeren, onder
andere in de bouw. Inmiddels zijn er in het kader van social return vijf mensen
geplaatst. Gezien de voortdurende economische crisis stelt deze aanpak
jongeren in staat arbeidsfit te blijven. Social return draagt daarmee ook in 2014
bij aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Daarnaast creëert het kansen
op werk voor andere werkzoekenden, zoals ouderen en mensen met een
arbeidsbeperking. IJmond Werkt! vervult voor de werkgever een ontzorgende
rol bij de invulling van social return. Zij dragen geschikte kandidaten voor en
kunnen ondersteuning en begeleiding bieden gedurende de plaatsing. Verder
is gebleken dat het voor de opdrachtnemer niet altijd mogelijk is om te voldoen
aan het percentage van 5%. Dat is bijvoorbeeld het geval als de opdracht voor
een groot gedeelte uit materialen bestaat. Om ervoor te zorgen dat social return
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door alle partijen als winst ervaren wordt is op dit punt aansluiting gezocht bij de
landelijk praktijk. Bij opdrachten die voor meer dan 70% bestaan uit de kosten
van materialen wordt het social return percentage op een bedrag van minimaal
€ 193.000 verlaagd van 5% naar 2% van de opdrachtsom.
Rechtmatigheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente zonder uitzondering een goedkeurende
verklaring van de accountant ontvangen voor rechtmatig handelen.
Het interne controleplan ligt aan de basis van dit traject. Het college heeft in
juni 2013 het interne controleplan vastgesteld voor 2013 en 2014. Net als
voorgaande jaren ligt de focus van dit interne controleplan op risico’s. Niet
controleren om het controleren maar nagaan waar de belangrijkste risico`s
ontstaan.

In situaties van mogelijke integriteitschendingen in 2014 geldt het onderzoeksprotocol dat het college in 2013 heeft vastgesteld voor onderzoeken naar
mogelijke integriteitschendingen.
Met het vaststellen van deze stukken zijn de uitgangspunten actueel en kan ook
in 2014 op verantwoorde wijze invulling worden gegeven aan het M&O beleid
waarbij geldt dat een effectieve en actuele mix van beheersmaatregelen een
aandachtspunt voor Velsen blijft.
Doelmatigheid en doeltreffendheid

Voor 2014 is een tweetal processen toegevoegd aan de verbijzonderde interne
controle: aankoop vastgoed en informatiebeveiliging.

In 2013 is in het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoek
gedaan naar de raming van de kapitaallasten en de inrichting en de uitvoering
van het applicatiebeheer. In 2014 en verder zal de informatie die uit deze
onderzoeken wordt gegenereerd, bijdragen aan het (nog) beter ramen van
kapitaallasten en het verbeteren van de bedrijfsvoering ten aanzien van
applicatiebeheer.

M&O (Misbruik en oneigenlijk gebruik) -beleid

ICT beveiligingsassessment DigiD

Een van de criteria van rechtmatigheid betreft het criterium voor ‘misbruik en
oneigenlijk gebruik’. In Velsen voorziet de bestaande regelgeving voldoende
in de maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik. Velsen
heeft er derhalve voor gekozen geen expliciet M&O-beleid op te stellen maar dit
aspect op te nemen in haar werkprocessen.

Vanaf 2013 moet elk overheidsorgaan die met behulp van DigiD de burger de
mogelijkheid geeft in te loggen op zijn of haar persoonlijke webpagina, een
zogenaamde ICT beveiligingsassessment doorlopen. Als onderdeel van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert Logius DigiD.
Vanuit die rol wil Logius landelijk onderzocht hebben dat de website waarop de
DigiD-inlog wordt aangeboden voldoende beveiligd is. Elke website met een
mogelijkheid om met DigiD in te loggen maakt gebruik van een zogenaamde
DigiD-aansluiting. Velsen heeft momenteel twee DigiD-aansluitingen in gebruik:
het Digitale loket Velsen en het WOZ-loket.
Om vast te stellen dat een overheidsorganisatie aan de norm voldoet moet
een assessment en een audit worden uitgevoerd en deze beide onderdelen
vormen samen het ICT beveiligingsassessment. Het doorlopen van het ICTbeveiligingsassessment DigiD is wettelijk verplicht en moet ieder jaar worden
herhaald.

De waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan o.a. uit:
•
voldoende functiescheidingen in de werkprocessen;
•
gedragscodes voor bestuur1 en medewerkers;
•
onderzoek naar de achtergronden van nieuwe medewerkers;
•
een klokkenluidersregeling;
•
een regeling voor nevenfuncties;
•
het verplicht afleggen van een ambtseed.
De praktische uitwerking van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk
gebruik staat of valt in belangrijke mate met de integriteit van functionarissen.
Om de bewustwording rond integriteit te bevorderen hebben alle gemeentelijk
ambtenaren de ambtseed afgelegd. Daarnaast verzorgd de afdeling HR in 2014
een vervolg op de in 2013 gevoerde ‘dilemmatrainingen’.
1

Deze is in 2013 opnieuw vastgesteld door de raad.
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Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke overheid

Het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) legt aan gemeenten
een zogenaamde Baseline Informatiebeveiliging op. Deze Baseline is kort
geleden gepubliceerd en geeft in normen het minimale beveiligingsniveau
weer waaraan alle gemeenten moeten voldoen. Er worden eisen gesteld
aan de bescherming van vertrouwelijke gegevens, zoals persoonsgegevens
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en aan de beschikbaarheid en de juistheid van de door Velsen gebruikte
en beheerde gegevens. De nu gepubliceerde Baseline bestaat uit twee
documenten: een strategisch deel, waarin organisatie van en verantwoording
over informatie-beveiliging centraal staan en een tactisch deel met de normen
en maatregelen. Een operationeel deel dat implementatierichtlijnen van de
maatregelen beschrijft is nog in de maak. Het reeds bij Velsen in gebruik zijnde
informatiebeveiligingsplan moet als gevolg hiervan worden aangevuld en
aangescherpt. Er zullen extra maatregelen moeten worden toegevoegd om het
in de Baseline weergegeven beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.
Gemeentelijke website

Digitale communicatie krijgt steeds meer een centralere rol in de gemeentelijke
dienstverlening. Dit is ook van toepassing op de gemeentelijke website. In de
overheidsbrede implementatie ‘agenda dienstverlening e-overheid iNUP’ zijn de
webrichtlijnen opgenomen. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle overheidswebsites
voldoen aan de eisen zoals opgenomen in deze webrichtlijnen.
In 2014 vindt een proefinspectie plaats van de webrichtlijnen. Vanaf
2015 zal een verplichte inspectie worden uitgevoerd. Artikel 11.7a van de
Telecommunicatiewet (Cookiewet) vereist dat elke website, die bezoekers
vanuit Nederland trekt, de bezoekers informeert welke cookies worden
geplaatst op de gebruikte computer en waar deze voor dienen. Als met cookies
persoonsgegevens worden verwerkt geldt dat, naast de Telecommunicatiewet,
ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Bovendien
dient voor de verwerking van persoonsgegevens in de regel zogenoemde
‘ondubbelzinnige toestemming’ verleend worden.

geregeld worden doormiddel van een Vervangingsbesluit. Dit besluit wordt
door het college genomen. Met dit besluit wordt tevens invulling gegeven
aan de gemaakte beleidskeuze om digitaal en papierarm te kunnen werken
(Informatiebeleid 2012 Velsen).
Tijdregistratie

Om de urenverantwoording van medewerkers te kunnen vastleggen werkt
de ambtelijke organisatie al vele jaren met een tijdregistratiesysteem. Dit
systeem is ondertussen sterk verouderd en wordt door de huidige leverancier
niet meer onderhouden. De afdelingsmanagers hebben de wens uitgesproken
om het huidige tijdregistratiesysteem te vervangen. Als onderdeel van de
bedrijfsvoering is het noodzakelijk over te gaan tot de aanschaf van een nieuw
systeem dat per 1 januari 2014 operationeel dient te zijn.
Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

In de Visie op Velsen 2025 is de stimulatie van toerisme een belangrijk
speerpunt. Het opzetten van een Engelstalig onderdeel van de website leidt tot
uitbreiding van het beheer van de website maar komt geheel tegemoet aan de
Visie op Velsen 2025.

Het stelsel van Basisregistraties is een van de bouwstenen van Nationaal
Uitvoeringsprogramma e-overheid (i-NUP) en speelt een belangrijke rol in het
aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende
hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van
vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude, alle betrokkenen hebben
baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen,
persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. De BGT wordt dé
gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland,
waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals
gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw) terreinen is geregistreerd.
Als essentieel onderdeel van het stelsel van basisregistraties vormt de BGT een
basis voor integraal beheer van de technische beheerkaarten zoals de groen-,
weg- en rioolbeheerkaarten. Deze wijze van beheer sluit aan op het credo
‘enkelvoudige registratie, meervoudig gebruik’. Dit zal in het komende jaar
geïmplementeerd worden.

Voorwaarden voor digitaal werken in Velsen

Beheerinspectie Basisregistratie Adressen Gebouwen (BAG)

Het huidige archief is momenteel hybride (papier en digitaal) opgebouwd.
Papieren documenten zijn hierin leidend voor de dossiervorming en archivering.
De kans op een onvolledig en ontoegankelijk archief neemt hierdoor sterk toe.
Gezien de verdere digitalisering van de gemeentelijke processen is dit een
onwenselijke situatie. Daarnaast wordt het digitale document wettelijk leidend,
dit inclusief gescande documenten. Om dit mogelijk te maken moet binnen de
kaders van de Archiefwet de vervanging en substitutie van analoge documenten
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In het eerste kwartaal van 2014 vindt een beheerinspectie plaats door een
geaccrediteerde inspectie-instelling waarbij de kwaliteit van de gegevens in
de BAG worden getoetst. Op deze manier ontstaat een indruk van de huidige
kwaliteit van de BAG. Het is daarnaast uiteraard van belang dat de kwaliteit van
de BAG op een hoog niveau blijft en daarom moet ook gekeken worden naar
een inschatting van de kwaliteit van de BAG in de toekomst. Hiervoor wordt
gekeken naar de kwaliteit van de processen en de afhandeling van meldingen
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van mogelijke onjuistheden en naar de kwaliteit van het systeem. Op grond
van de resultaten van de drie gedeelten samen is het voor de inspecteur
mogelijk om een oordeel te geven over de kwaliteit van de BAG als geheel
bij de gemeente. De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in het
inspectierapport. Deze inspecties vinden om de vier jaar plaats.
Juridische kwaliteitszorg 2014

Het algemene doel van de juridische kwaliteitszorg is het blijvend verbeteren
van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. In
2014 zal specifieke aandacht zijn voor (pre)mediation, contractenmanagement,
uitvoering van de Lokale Effecten Toets en regionale samenwerking.
Daarnaast zal juridische kwaliteitszorg zich richten op bestaande activiteiten
zoals het bijhouden van een actueel mandaatregister en organisatiebesluit,
het organiseren van cursussen en/of workshops, implementatie van nieuwe
(Europese) wet- en regelgeving, het beheren van de Regelingenbank en het
organiseren van een gemeentebreed juristenoverleg.
Terug naar
inhoudsopgave
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Paragraaf F
Verbonden Partijen

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Kennemerstrand N.V.
www.kennemerstrand.nl

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-midden-gebied 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-middengebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Dhr. R. Vennik en dhr. A. Verkaik.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische zaken, wonen en ruimtelijk beleid

Belang

102 aandelen A (€ 31.797)

Financiële gegevens (x € 1,--)

2011

2012

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

187.514

265.160

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

136.115

115.702

41.743

77.646

Resultaat
Toelichting

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

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

geen

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

geen

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

nee

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

nvt

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

Het jaarverslag kan ter kennisneming naar de raad gestuurd worden.
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Programma 1

Economische Zaken

Naam

Centraal Nautisch Beheer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling

Vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente Velsen

Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en
Tata Steel IJmuiden
Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het
Noordzeekanaalgebied

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De gemeente benoemt één 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,--)

2011*

2012*

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

*

*

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

*

*

Resultaat

*

*

Toelichting

*

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

geen

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?
Wat is de sturingsruimte voor de raad?
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

De gemeente heeft 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel te nemen in
de GR.
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaande daaraan krijgt de raad concept begroting
en jaarrekening om reactie voorgelegd.
Op de kerntaak van het CNB heeft de gemeente vooral een signalerende invloed. Noot: het CNB voert geen gemeentelijke taken uit.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële
Eventuele uitbreiding is uit bestuurlijk oogpunt kwestieus, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.
e/o bestuurlijke)?
Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming,
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?
een informatieve sessie te 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.
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Programma 1

Economische Zaken

Naam

Recreatieschap Spaarnwoude
www.spaarnwoude.nl

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied:
a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie
b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu
c. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde

Deelnemende partijen

provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en 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,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)
Resultaat

2011

2012

14.231.207

18.578.273

844.306

1.366.488

-1.667.495

4.347.067

Toelichting

Dit positief saldo is vooral te danken aan het realiseren van de bezuinigingen in Spaarnwoude en het ontvangen van de afkoopsom voor beheer
van de stichting Mainport en Groen.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

€ 112.529

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd
binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. De raad krijgt vooraf het concept te zien en kan zienswijzen indienen op de
programmabegroting.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo
ja op welke wijze?

De sturingsruimte is vastgelegd binnen de statuten van de GR.
Als er meer invloed nodig is, moeten de statuten worden aangepast wat weer gevolgen voor de participantenbijdrage kan hebben.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en om verlies van invloed op de realisatie van de
doelstelling.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het recreatieschap de agenda voor de Algemeen Bestuur-vergadering
mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.

Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

135

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Zeehaven IJmuiden N.V.
www.zeehaven.nl

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, provincie Noord-Holland, gemeenten Katwijk en Velsen.

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,--)

2011

2012

Eigen vermogen

15.527.000

16.041.000

Vreemd vermogen

42.050.000

40.646.000

433.000

557.000

Resultaat
Toelichting

Borg € 15 mln

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Het betreft een aandeelhouderschap.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

De raad heeft in februari 2013 een thema-avond aan dit punt gewijd.
Na de zomer wordt een gesprek met Zeehaven gearrangeerd over positie en rol Zeehaven en gemeente.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op
Zie hiervoor
welke wijze?
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

N.v.t.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Zie hiervoor
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Programma 2

Werkgelegenheid en inkomen

Naam

De Meergroep
www.demeergroep.nl

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

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Optimale participatie van Wsw-geïndiceerde inwoners

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De portefeuillehouder Sociale zaken is voorzitter en lid van het bestuur.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Werk, inkomen en zorg

Belang

€ 5.700.000

Financiële gegevens (x € 1,--)

2011

2012

Eigen vermogen

9.525.374

8.536.672

Vreemd vermogen

3.719.894

3.099.186

-36.313

- 410.000

Resultaat

Toelichting

Het resultaat is verslechterd. De Meergroep bevindt zich in een overgangsfase naar IJmond Werkt! De GR zal hierop
aangepast worden per 1 januari 2014. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in het derde/ vierde
kwartaal van 2013. De wijziging houdt in dat aan de GR de re-integratiedoelgroep in het kader van de Wet Werk en
Bijstand wordt toegevoegd

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

€ 5.700.000

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Controle en sturing via de jaarrekening en de begroting.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

Ja, de raad kan de sturingsruimte uitbreiden door zitting te nemen in het Algemeen Bestuur. Op dit moment bestaat het
Algemeen bestuur uit leden van het College die eveneens deel uitmaken van het Dagelijks bestuur. Dit zou echter afdoen
aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad en valt daarom af te raden

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding
(financiële e/o bestuurlijke)?

Gezien de omvorming van Gemeenschappelijke Regeling de Meergroep naar Gemeenschappelijke Regeling IJmond
Werkt! ligt uittreding uit de GR niet in de lijn der verwachting.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/ college worden verbeterd?

Door de informatievoorziening op beleids- en financieel niveau tussen de samenwerkende partners te intensiveren. Dit
wordt in de gewijzigde GR opgenomen.
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Programma 4

Educatie

Naam

CAReL (Centrale Administratie RMC en Leerplicht)
www.rmcnet.nl

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 Maatschappelijke Ontwikkeling

Belang

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

Financiële gegevens (x € 1,--)

2011

2012

Eigen vermogen (geconsolideerd)

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen (geconsolideerd)

n.v.t.

n.v.t.

0

0

Resultaat
Toelichting
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

Totaal € 36.334,07

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

De bovengenoemde deelnemende gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling CAReL.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

In 2013 is een nieuwe “Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en MiddenKennemerland” in voorbereiding. In deze nieuwe Gemeenschappelijke Regeling zijn 3 percelen opgenomen::
- CAReL
- RBL
- RMC
Gemeenten kunnen besluiten per perceel deel te nemen. De huidige Gemeenschappelijke Regeling CAReL komt daarmee
te vervallen (wordt een onderdeel van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling). De nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling zal vastgesteld worden door de raad.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

Zie boven

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding
(financiële e/o bestuurlijke)?

Indien gemeente Velsen besluit niet deel te nemen aan perceel 1 (CAReL) van de nieuw vast te stellen
“Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland” zullen hier
consequenties aan verbonden zijn. Het is niet te verwachten dat dit het geval zal zijn.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

De wethouder Onderwijs wordt ambtelijk geïnformeerd en geadviseerd over de nieuw vast te stellen Gemeenschappelijke
Regeling. Daarna volgt besluitvorming college/raad.
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Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Naam

Noord-Hollands Archief (Regionaal Historisch Centrum)
www.noord-hollandsarchief.nl

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 Noord-Holland 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, gemeenten Haarlem en 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 kennismaken met de collectie en archieven.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder kunst en cultuur zit in het algemeen 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

2011

2012

176.179

571.101

2.682.326

1.446.273

144.651

346.352

Toelichting

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 bezoekers-ruimten als via een website.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente
(peiljaar 2012)

€ 267.711

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige
deelname?

De deelname is vrijwillig.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

De raad dient in te stemmen met de jaarlijkse begroting. De raad kan bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling zijn zienswijze op de
ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur dat
vervolgens een besluit neemt over de ontwerpbegroting. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de begroting verstuurd naar
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij
GS.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed
uitbreiden en zo ja op welke wijze?

Dit kan alleen als de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast in overleg met de andere deelnemers. Bij de behandeling van de jaarstukken in de raad is
niet gebleken dat de raad behoefte heeft om haar sturingsruimte m.b.t. deze Gemeenschappelijke Regeling uit te breiden.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn
Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, een andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van
voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële
haar archieven.
e/o bestuurlijke)?
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/
college worden verbeterd?
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Milieudienst IJmond
www.milieudienst-ijmond.nl

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbe-reiden, 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

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 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

2011

2012

797.094

447.801

5.197.684

9.270.413

29.832

-100.139

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

€ 1.367.391

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaand daaraan krijgt de raad de concept begroting en de jaarrekening
om reactie voorgelegd. Via de vaststelling van het werkplan is de raad tevens in staat sturing te geven aan de werkzaamheden van de
Milieudienst.

In artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling is omschreven welke taken zijn overgedragen aan de Milieudienst. Aanpassing van deze
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op
opsomming dan wel het opnemen van bepalingen in de regeling waaruit voor de Milieudienst de verplichting ontstaat de raad uitgebreider te
welke wijze?
betrekken bij de taakuitvoering, zal uitbreiding van de invloed van de raad tot gevolg hebben.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Gelet op de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de RUD is uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst niet aan de orde.
Ten aanzien van de frictiekosten bij uittreding wordt verwezen naar de bepaling hierover in de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst
IJmond.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening en vaststelling werkplan) voorafgaande aan belangrijke of strategische
besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

ReinUnie
www.hvcinzameling.nl

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 uitvoerings-overeenkomst met HVC

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 Wijkbeheer

Belang

50%

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

2011

2012

169.546

143.040

8.314.109

7.640.968

-31.912

-26.506

Toelichting

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.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

Geen, de voorziene bijdragen worden tot 2016 afgeboekt op eigen vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling.

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Door het aangaan van de regeling is de deelname niet vrijblijvend of vrijwillig meer, uittreden is onder voorwaarden altijd mogelijk.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Jaarlijks kan de raad haar gevoelen uitspreken over de begroting en jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op
Niet zelfstandig, daarvoor is overeenstemming nodig van alle deelnemende partijen.
welke wijze?
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

De opsplitsing van de vaste en vlottende activa en passiva.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Als er beeld is dat er in de huidige informatie fouten zitten of ontbreken.
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek heeft tot doel de gemeen-schappelijke belangen van de deelnemers te behartigen met
betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (huidige HVC) en een doelmatig en
milieuverantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik.

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en 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 Wijkbeheer

Belang

Belang in AYZ 25% van de kosten (€ 2.000 in 2012).
Belang in HVC 132,25 aandelen (€ 6.010,77)

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

Toelichting op borgstelling

2011

2012

44.394
600
1.311
De Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek vertegenwoordigt de gemeente Velsen als formele
aandeelhouder in HVC. AIJZ staat als aandeelhouder garant voor de diverse geldleningen van HVC, welke garantstelling in de
praktijk door Velsen voor 25% wordt gedragen.
In 2011 stond Velsen indirect voor € 30.122.300 garant. Die garantstelling leverde Velsen € 301.223 aan garantstellingprovisie op
(1%). Het aandeelhouderschap leverde in 2011 geen dividend op. De garantstellingprovisie is in 2 termijnen door HVC rechtstreeks
aan Velsen overgemaakt en komt derhalve in de balans van AIJZ niet voor.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Door het aangaan van de regeling is de deelname niet vrijblijvend of vrijwillig meer, uittreden is onder voorwaarden altijd mogelijk.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Jaarlijks kan de raad haar gevoelen uitspreken over de begroting en jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling AIJZ.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke
wijze?

Niet zelfstandig, daarvoor is overeenstemming nodig van alle deelnemende partijen.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding Uittreden betekent niet langer aandeelhouder zijn in HVC. Daarmee verhogen de lasten, baten en risico’s voor de achterblijvende
(financiële e/o bestuurlijke)?
aandeelhouders. Dat kan een batig of voordelig saldo zijn.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?
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Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

Naam

Winkelstichting Plein ’45
www.winkelstichtingplein1945.nl

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,--)

2011
2.755.668

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2012
2.844.407

4.422.654

4.268.988

148.352

88.739

Toelichting

Zie voor nadere informatie www.winkelstichtingplein1945.nl. Daar is ook een exemplaar van de statuten in te zien.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

Geen.
De Winkelstichting heeft een lening lopen bij de gemeente die destijds is aangegaan voor de bouw van de bibliotheek aan
het Dudokplein. De Winkelstichting is eigenaar van het pand waarin de bibliotheek is gevestigd. De lening kent een looptijd
van 20 jaar en loopt in 2019 af.

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a)

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

De raad heeft geen rechtstreekse sturingsruimte richting bestuur van de Winkelstichting. Volgens de statuten heeft de raad
wel een beslissings-bevoegdheid als er een geschil is tussen college en bestuur van de Winkelstichting over:
-richtlijnen m.b.t. beheer en exploitatie (zie art.4);
-overeenkomsten m.b.t. verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen (art 12);
-voorgenomen statutenwijziging, fusie of splitsing (art. 17, lid 3).

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

Nee, de statuten zijn bepalend. Het bestuur van de Winkelstichting is bevoegd de statuten te wijzigen, na goedkeuring door
het college (art, 17, lid 1 en lid 2).

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding
(financiële e/o bestuurlijke)?

nihil

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen
ter informatie aan de raad worden aangeboden.
Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het college is voorgedragen als
bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Veiligheidsregio Kennemerland
www.vrk.nl

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 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 hulpverlenings-diensten 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

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

2011

2012

1.912.000

3.320.000

39.153.000

31.086.000

1.249.000

1.716.000

Toelichting

De bijdrage aan de VRK is opgebouwd uit de componenten Regionale Brandweer, MICK, Lokale Brandweer en de GGD. De
cijfers zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

€ 6.128.934

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio’s)

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Er is niet zozeer sprake van sturing (de raad is niet het bevoegde gezag) maar wel van invloed. De raad kan haar wensen
kenbaar maken bij het door het bestuur van de veiligheidsregio vast te stellen risicoprofiel en regionale beleidsplan. Daarnaast
wordt de raad in staat gesteld haar zienswijze te geven op jaarverslag en begroting. Ten slotte kan de raad de burgemeester
nog input geven op het door het bestuur vast te stellen regionale dekkingsplan brandweer.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

Nee, de rol van de raad is vastgelegd in de landelijke Wet veiligheidsregio’s.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding
(financiële e/o bestuurlijke)?

Deelname is landelijk opgelegd. Uittreding is niet aan de orde.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken
periodiek.
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Halt
www.halt.nl

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.
Repressief: verantwoordelijk voor de zogenaamde Halt-afdoeningen (alternatieve afdoening van straffen voor jeugdigen), conform
de landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels. Financiering via het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Preventief: voorlichtingslessen op basis- en voortgezet onderwijs. Financiering (subsidie) via de gemeenten.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

Zie doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

n.v.t.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene zaken

Belang

Afname van 400 uren preventieve activiteiten

Financiële gegevens (x € 1,--)

2011

2012

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

€ 33.000

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillige deelname.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Via het budgetrecht.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

Ja, via het budgetrecht.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding
(financiële e/o bestuurlijke)?

Er is een dienstverleningsovereenkomst met Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de
dienstverlening-overeenkomst wordt voldaan.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

Dat kan evt. door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve
sessie te organiseren.
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Programma 11

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Naam

Coöperatie Dimpact U.A.
www.dimpact.nl

Vestigingsplaats

Enschede

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling

Dimpact heeft de doelstelling om betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren voor haar lidgemeenten. Landelijke
programma’s zoals Antwoord©, digitale overheid 2017, zaakgericht werken, NUP en de Basisgemeente, staan daarbij centraal. Maar
ook nieuwe ontwikkelingen worden in gezamenlijkheid opgepakt; denk aan de decentralisaties en de modernisering GBA. Door samen
te werken aan deze doelen worden kosten- en kwaliteitsvoordelen behaald.

Deelnemende partijen

32 andere gemeenten, verspreid over Nederland

Doel deelneming gemeente Velsen

Het gebruik/ontwikkelen van software ter ondersteuning van de dienstverlening van Velsen

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder Informatiemanagement en Automatisering

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Projectleider

Belang
Financiële gegevens (x € 1,--)

2011

2012

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

127.181

407.846

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

880.093

733.277

Resultaat (na belastingen)

146.569

280.665

Toelichting

In de statuten is geen regeling omtrent de resultaatbestemming opgenomen, aangezien de coöperatie geen winstoogmerk heeft. Aan
de Algemene Ledenvergadering is het voorstel gedaan de bestemming van het resultaat over 2012 ad € 280.665 toe te voegen aan de
overige reserves onder het eigen vermogen.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

€ 269.197

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de raad?
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke
wijze?

Op dit ogenblik is R. Vennik lid van de algemene ledenvergadering die de beslissing over de toekomst van Dimpact neemt. Dit is het
hoogste orgaan binnen Dimpact waarin invloed uitgeoefend kan worden. Verdere vergroting van deze ruimte is niet mogelijk.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele
uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Het contract loopt tot 1 jan 2016. Op dat moment kan Velsen zonder kosten uittreden. Als Velsen de overeenkomst eerder beëindigt,
moet dezelfde bijdrage worden geleverd als per 1 jan 2016 wordt uitgetreden.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?
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Algemene Dekkingsmiddelen
Naam

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
www.bng.nl

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 i.v.m. de storting van de Algemene uitkering op de
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

2011

2012

1.897.000

2.752.000

134.563.000

139.476.000

256.000

332.000

Toelichting

De BNG als bank heeft te maken met risico’s op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van
het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk).

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

Geen. De gemeente kan dividend ontvangen indien er winst gemaakt is en de aandeelhoudersvergadering akkoord gaat.

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Verplichting voor het aanhouden van een rekening i.v.m. de algemene uitkering. Vrijwillig op het gebied van het aanhouden van
aandelen.

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Klein.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?

De invloed is gering gezien het aantal aandelen van de gemeente Velsen. Uitbreiden is mogelijk indien een andere gemeente
aandelen zou verkopen en de gemeente Velsen zou deze aankopen.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding
(financiële e/o bestuurlijke)?

Bij verkoop van aandelen vindt er geen jaarlijkse dividenduitkering plaats. In het geval van een eventuele verkoop van aandelen
krijgt de gemeente liquiditeiten. De verkoop is echter gebonden aan de statuten.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

De informatievoorziening is gezien de invloed voldoende.
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Paragraaf E Bedrijfsvoering
Naam

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
www.stichtingrijk.nl

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden.

Deelnemende partijen

Gemeenten Heemstede, Hillegom, Zandvoort, Bloemendaal, Beverwijk, Over-gemeenten, Uitgeest, Castricum, Uithoorn, Diemen,
Ouder-Amstel, Velsen, Noordwijkerhout en Lisse.

Doel deelneming gemeente Velsen

Professionalisering van aanbesteden en besparen op inkoop

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Gemeentesecretaris

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Directeur Publieke en interne dienstverlening

Belang

Geen financieel belang

Financiële gegevens (x € 1,--)

2011

2012

Eigen vermogen (Geconsolideerd)
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting

N.v.t.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)

N.v.t.

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

vrijwillige

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

N.v.t.

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke
wijze?

N.v.t.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele
uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

N.v.t.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?

N.v.t.

Terug naar
inhoudsopgave
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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 kadernota Ontwikkeling vastgesteld op 20 september 2012, de nota Grondprijzen
vastgesteld op 9 februari 2012, de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7
maart 2013 en de nota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoed-accommodaties vastgesteld op 23 maart 2012. In de deelnota Grondprijzen is de erfpachtcanon opgenomen. Momenteel wordt de marktconformiteit van de erfpachtcanon onderzocht, de uitkomst hiervan wordt in 2014 verwacht.
In deze paragraaf wordt alleen gerapporteerd over het actief grondbeleid. Actief
grondbeleid is risicodragend verwerven en ontwikkelen. Tevens wordt gerappor-
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teerd 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.
De Eerste Kamer heeft 27 maart 2013 ingestemd met het verlengen van de
Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd
verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk in de Omgevingswet worden meegenomen en hierin opgaan.
Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten (c, d)

De gemeente Velsen hanteert als uitgangspunt actief grondbeleid, zodat de
doelstellingen uit de structuurvisie kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard kunnen er zich ook situaties voordoen dat de doel-stellingen uit de structuurvisie
via faciliterend grondbeleid worden gerealiseerd. Het voeren van actief grondbeleid heeft als doel dat de gemeente vooruitlopend op het bekendmaken van
de doelstellingen in een bepaald gebied, de (strategische) percelen reeds verwerft, of onroerende zaken in bezit van de gemeente actief herontwikkelt. Actief
grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert,
leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen
hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo tijdig mogelijk de eigendom van
onroerende zaken te verwerven. De percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens uit te geven onder voorwaarden, tegen een marktconforme prijs.
De gemeentelijke gronden worden conform deze notitie ingedeeld in twee categorieën balansposten, namelijk materiële vaste activa (MVA) en vlottende activa
(voorraden).
Het onderscheid tussen materiële vaste activa en voorraden is dat gronden
die niet bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling/bestemmingswijziging, worden
ingedeeld onder materiële vaste activa en gronden die dat wel zijn onder de
balanspost voorraden. De gronden ten behoeve van gebiedsontwikkeling vallen
onder de voorraden en dienen onderverdeeld te worden in “Niet in exploitatie
genomen gronden (NIEGG)”, “Bouwgrond in exploitatie (BIE)” en “Grond- en
hulpstoffen”. Hieronder wordt deze onderverdeling nader toegelicht.
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NIEGG

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) is meestal anticiperend of
strategisch aangekocht, in de Kadernota Ontwikkeling 2012 is aangeven wanneer gronden worden aangekocht en onder welke voorwaarden. Er is dan nog
geen vastgestelde grondexploitatiebegroting, maar de grond past wel in de gedachten (verwachting) over gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Er wordt voor
deze gronden/ projecten geen geprognosticeerd resultaat weergegeven, omdat
de ruimtelijke kaders nog niet zijn vastgesteld. Deze ruimtelijke kaders bepalen
de toekomstige grondprijs en uiteindelijk de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling.

Grond- en hulpstoffen

Er zijn geen gronden die in deze categorie vallen.
Financiën

De meest actuele cijfers bij het opstellen van de begroting zijn van de jaarrekening 2012 en worden hier weergegeven. De hieronder opgenomen bedragen
houden geen rekening met de getroffen verliesvoorzieningen.
Boekwaarden grondcomplexen per categorie
Categorie

BIE

Bedrag x €1

“Bouwgrond in exploitatie” (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. De ruimtelijke kaders zijn vastgesteld. De gemeenteraad of het college heeft dan de
grondexploitatiebegroting vastgesteld. In enkele gevallen heeft de raad het college gemachtigd om een grondexploitatie te openen. Deze gevallen zijn vastgelegd in de Kadernota Ontwikkeling. De kosten van bouwrijp en woonrijp maken
van de locatie worden bijgeschreven in de grondexploitatie. Er wordt een zo
realistisch mogelijk geprognosticeerd resultaat weergegeven op basis van alle
beschikbare informatie.

De gemiddelde boekwaarde per 1-1-2013 van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) is € 20,58 m². De boekwaarden dienen terugverdiend te
worden door de toekomstige ontwikkelingen.

Grond- en hulpstoffen

Geprognosticeerd resultaat BIE 2013

Onder grond- en hulpstoffen worden de overige gronden begrepen voor zover niet geclassificeerd als BIE en NIEGG. Dit zijn gronden zonder ruimtelijke
kaders en zonder raadsbesluit met een reëel en stellig voornemen voor toekomstige bebouwing, maar wel in bezit voor gebiedsontwikkeling/bestemmingswijziging.
Classificatie gronden per 1-1-2013
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG)

1.
2.
3.
4.

Hoek Zeeweg / Lange Nieuwstraat
Velserduinplein
Winkelcentrum IJmuiden
Grote Buitendijk

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Kalverstraat
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NIEGG
BIE
Grond- en hulpstoffen
Totaal

-5.136.196
-28.671.515
0
-33.807.711

Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomstvoorspellingen” zijn.
Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld.
Het totaal geraamde eindresultaat (exclusief getroffen voorzieningen) van alle
grondexploitaties (BIE) bedraagt € 7.941.083 negatief (netto contante waarde
per 1-1-2013). Dit negatieve resultaat is afgedekt door getroffen verliesvoorzieningen voor projecten met een negatief geprognosticeerd resultaat.
Het totaal bedrag aan verliesvoorziening NIEGG en BIE voor de projecten
Grote Hout, Oud IJmuiden, de Hoek Zeeweg / Lange Nieuwstraat, Velserduinplein en Grote Buitendijk bedraagt € 10.826.531.
Er worden geen winstnemingen verwacht in 2014.

4. Oud IJmuiden
5. Stadspark IJmuiden
6. Seinpostweg
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Strategische aankopen

Reserves en voorzieningen

Reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken (e)

Verliesvoorzieningen (€ 10.826.531 per 1-1-2013)
Het betreft verliesvoorzieningen voor de NIEGG en de BIE.
Het betreft de projecten Grote Hout, Oud IJmuiden, de Hoek Zeeweg / Lange
Nieuwstraat, Velser-duinplein en Grote Buitendijk.

Bij vaststelling van de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 20 september 2012) is andermaal vastgesteld dat het maximum voor strategische aankopen € 10.000.000 bedraagt. Voor de bepaling van dit maximum
wordt rekening gehouden met de boekwaarden minus de verliesvoorziening
van de NIEGG en de grond- en hulpstoffen. Concreet wordt het thans ingezette
bedrag ten behoeve van de strategische aankopen bepaald op € 3.936.000. Op
grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending voor strategische aankopen in het kader van het grondbeleid bepaald worden op € 6.064.000.

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid vastgesteld op 20
september 2012 is een nieuwe methodiek van risicomanagement ingevoerd.
Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico’s,
de financiële omvang en de kans van optreden van de risico’s.
Deze vorm van risicomanagement wordt toegepast 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 mln
of met een hoog risicoprofiel. Voor de overige projecten wordt als risicobedrag
10% van de boekwaarde gehanteerd. Dit geldt voor grondexploitaties, voorbereidingskredieten en strategische aankopen.
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve
grondbedrijf. De norm-omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt
tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de normomvang komt zal
deze worden aangevuld door de algemene middelen/reserve van de gemeente.
Bij een omvang boven de norm vloeit het meerdere van de reserve naar de
algemene middelen/reserve van de gemeente.
Resultaat risicobedrag conform het risicomanagement is per 1-1-2013 bepaald
op € 3.700.000.
Hierdoor bedraagt de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2013 € 3.700.000.
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Reserve Masterplan Zeewijk (€ 1.978.180,40 per 1-1-2013)
Dit is het gerealiseerde resultaat uit de ontwikkelingen in Zeewijk verminderd
met enkele kosten die gemaakt zijn in het gebied, zoals de sloop van de Zandloper en de aanleg van een kunstgrasveld. De totale reserve is per 7-2-2013
vrijgegeven als dekking voor het project De Ring conform raadsbesluit R13.011.

Exploitatie (Budgetrisico)
Erfpacht o/g en u/g

De gemeente voorziet in de behoefte gronden in erfpacht uit te geven in plaats
van verkoop. De uit deze activiteit voortvloeiende opbrengsten zijn verantwoord
in de begroting. Periodiek wordt de berekening van de canon aangepast. Bijvoorbeeld, aanpassing van de rentecomponent dan wel aanpassing van de
grondwaarde aan de marktontwikkelingen kan gevolgen hebben voor de rekening te brengen canon.

Terug naar
inhoudsopgave
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Paragraaf H
Overzicht subsidies

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening
2012

Gewijzigde
begroting
2013

Begroting
2014

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening
2012

Programma 3: Maatschappelijke zorg

Programma 4: Jeugd en educatie

Collegeproduct 3.5 Buurtaccommodaties

Peuterspeelzaalplaatsen

741
430

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen)

724

Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)

Tegemoetkoming in de huur (buurthuizen)

398

Jeugd en jongerenwerk overig

22

Maatschappelijke stages

85
91

Buurtbemiddeling

29

Ontmoetingsactiviteiten ouderen (wijksteunpunten

269

Schoolmaatschappelijk werk

Tegemoetkoming in de huur (wijksteunpunten)

275

Jeugd Interventie Team

Activiteiten wijk- en dorpsorganisaties
Subtotaal Buurtaccommodaties

51
1.746

1.715

1.540

0

Streetcornerwork

0

Collegeproduct 3.7 Maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen

Mondiale bewustwording
Totaal Jeugd en educatie

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

Programma 5: Cultuur en educatieve activiteiten

749

Stimulering Vrijwilligerswerk

78

Stimulering Mantelzorg

76

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

186

OGGZ/Collectieve preventie

120

Huiselijk geweld

Musea: Pieter Vermeulen Museum

Ondersteunende begeleiding

54

Ondersteuning minderheden

17

Buurtsportcoaches
Subtotaal Maatschappelijke begeleiding specifieke
doelgroepen

1.280

1.298

1.275

Collegeproduct 3.8 Volksgezondheid
Slachtofferhulp
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatwerk
Elektronisch Kind Dossier

884
65
110
1.068

1.061

1.098

Totaal Programma 3 Maatschappelijke zorg

4.094

4.074

3.913
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25
1.855

1.882

1.910

3.831

3.731

210

254

198

8.249

10.041

9.752

166
23

Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen

782

Podiumkunst: Witte Theater

176

Kunsteducatie: Kunstencentrum

596
40

Amateurkunstinstellingen

119

Culturele en educatieve activiteiten

188

Bibliotheek (m.i.v. 2013)
Totaal Cultuur en educatieve activiteiten

0
2.090

Diverse programma’s (6, 7, 10 en 11)

9

Subtotaal Volksgezondheid

Terug naar
inhoudsopgave

306

Musea: IJmuider Zee- en Havenmuseum

Belangenbehartiging amateurkunst: De Velser
Gemeenschap

0

Begroting
2014
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Opstap
Combinatiefuncties

Gewijzigde
begroting
2013

Sportverenigingen (programma 6)

48

Wijkgericht werken (programma 7)

54

Reddingswezen (programma 10)

15

Dierenbescherming (vanaf 2013 is dit een bijdrage)
(programma 10)

40

VOS (programma 11)

37

Vereniging Nationale Ombudsman (programma 11)

13

Cross (programma 11)
Totaal Diverse programma’s
Totaal Subsidieplafond

2
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Paragraaf I
Investeringen

Deze paragraaf geeft inzicht in de geplande projecten voor de begroting 2014
en het meerjarenperspectief. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting en
het meerjarenperspectief.

van het krediet van 2011 naar 2014 plaatsvindt met als omschrijving ‘fietsmaatregelen’.

Actualisering van investeringsplannen

In het investeringsplan 2011 staat nog een aan te vragen bedrag van € 480.000
opgenomen voor de vervanging van een aantal VRI’s. Het betreft hier de vervanging van de VRI bij de Wenckebachstraat, de VRI bij de Santpoortse Dreef
en de vervanging van de VRI bij de Velsertraverse/Lijndenweg. De twee laatste
wachten op een herinrichting van de weg waarbij de provincie een belangrijke
rol speelt. Vandaar dat dit krediet nog niet is aangevraagd en tot uitvoering is
gekomen. De VRI bij de Wenckebachstraat is weliswaar oud, maar deze kan
nog enige jaren mee. Omdat de verwachting is dat de bovenstaande projecten
in 2014 uitgevoerd/voorbereid worden is het bedrag doorgeschoven van 2011
naar 2014.

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 actualisering van een aantal nog niet aangevraagde kredieten
van de afgelopen jaren laat een verschuiving van een aantal projecten zien van
meer dan twee jaar. De reden voor deze verschuiving varieert. Dit kan zijn omdat er tijdens de samenspraak en/of inspraak (nog) geen eensluidend ontwerp
te maken is of omdat er afhankelijkheid is met een (bouw)-project van een andere opdrachtgever (voor wegen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of de provincie).
Nut en noodzaak staan niet ter discussie. Uiteraard spant de gemeente zich
maximaal in om de projecten in het geplande jaar uit te voeren.
Deze verschuivingen hebben voor het gemiddelde investeringsniveau geen
consequenties.
Waterloolaan / Kruispunt Waterloolaan, Minister van Houtenlaan

In 2013 staan in de begroting kredieten opgenomen ten behoeve van de herinrichting van de Waterloolaan (€ 350.000) en het herinrichten van het kruispunt
Waterloolaan/ Minister van Houtenlaan (€ 367.000) . Deze twee projecten hangen wat betreft uitvoering en mogelijkheden om het verkeer tijdens wegwerkzaamheden zo goed mogelijk door te laten stromen, nauw samen met de aanleg van de busbaan ten behoeve van de HOV. In 2013 is meer zicht gekomen
op de planning van de aanleg van alle deeltracés van de HOV-lijn. In verband
met de doorstroming van het verkeer is besloten om de herinrichting van de
Waterloolaan en het kruispunt Waterloolaan/Minister van Houtenlaan niet voorafgaand aan de aanleg van de busbaan uit te voeren, maar achteraf. Dit resulteert in een verschuiving van dit krediet van 2013 naar 2016.
Wüstelaan/Driehuizerkerkweg

Eenzelfde soort situatie doet zich voor bij de geplande maatregelen voor het
verbeteren van de inrichting van de Wüstelaan en de Driehuizerkerkweg (tussen de rotonde en Westerveld) voor fietsers. Voor deze herinrichting is €
250.000 opgenomen in de begroting 2011. Het is niet mogelijk gebleken om bij
deze wegen tot een oplossing te komen die zowel recht doet aan de functie van
de weg als aan het verbeteren van de inrichting ten behoeve van de fietsers.
Wel zullen hier enkele kleine aanpassingen uitgevoerd worden. Om goede invulling te geven aan het fietsbeleidsplan kan dit krediet ingezet worden voor het
oplossen van fietsknelpunten in de gemeente. Vandaar dat een verschuiving
Begroting 2014 - 2017 Gemeente Velsen

Vervanging VRI’s

Investeringen sport

Sportpark Rooswijk: de omvangrijke renovatiewerkzaamheden zijn in 2013
afgerond. De uitvoering is gefaseerd aangepakt en in verband met het plantseizoen (bomen, hagen, recreatieve elementen) wordt in 2014 enig nawerk verricht.
Sporthal Zeewijk (project De Ring): de voorbereidingen ten aanzien van nieuwbouw van de sporthal in combinatie met een nieuwe basisschool de Zandloper
en een peuterspeelzaal verlopen voorspoedig. De design&build aanbesteding
en contractvorming met een ervaren marktpartij is succesvol verlopen (zomer
2013). Nadat het definitief ontwerp in de 2e helft van 2013 is vastgesteld zal
volgens planning begin 2014 gestart worden met de bouwwerkzaamheden.
Het bouwrijp maken van de kavel wordt eind 2013, begin 2014 uitgevoerd. De
bouwtijd is circa 1 jaar. Nadat de nieuwbouw in gebruik is genomen zal de oude
sporthal afgebroken worden en kan het buitenterrein van het plangebied verder worden ingericht. Het voormalige instructiebad Zeewijk is in de zomer 2012
reeds gesloopt.
Waterloozaal: de nieuwe gymzaal die in het 4e kwartaal van 2013 in gebruik is
genomen is een eigentijdse voorziening geworden (functionaliteit/kwaliteit, afmetingen, inrichting). De vormgeving van de zaal past goed in de directe omgeving en kan weer jaren mee.
Gymzaal Wijkermeercentrum: als integraal onderdeel van de ontwikkeling van
een Brede School in Velsen-Noord zal in 2014 gestart worden met de nieuwbouw van het op nieuwjaarsdag 2012 afgebrande complex. Volgens planning
wordt de multifunctionele accommodatie medio 2015 in gebruik genomen.
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Bedragen x € 1.000

Investeringsplan Volume 2014-2016
Omschrijving

Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf
2014

2015

2016

2017

Programma 3 Maatschappelijke Zorg
Het Terras - Uitvoeringskrediet nieuwbouw
Sociaal culturele accommodaties
Totaal vervangingsinvesteringen
  

1.289,0
0,0

1.289,0

0,0

0,0

1.348,0
2.100,0
2.302,5
594,4
760,0
782,9
450,0
75,7
8.413,5

3.916,3
1.116,9
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577,5
-460,0

-657,5

540,0
303,0
2.285,0

540,0
303,0
5.407,0

540,0
303,0
2.777,5

540,0
303,0
3.426,3

3.973,0
3.973,0

3.796,0
3.796,0

3.675,0
3.675,0

2.445,0
2.445,0

Programma 11 Bestuur, Bevolkingszaken en Burgerparticipatie
223,4
424,3

1.000,0

Verkiezingen: Stemmachines
Totaal vervangingsinvesteringen

252,1
252,1

0,0

0,0

0,0

550,5

550,5

550,5

550,5

75,0
147,2

75,0
147,2

75,0
147,2

75,0
147,2

Kostenplaatsen
200,0
75,7
5.308,9

75,7
723,4

75,7
1.075,7

Programma 7 Openbare Ruimte
Wegen:
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
HOV Marktplein tot rotonde Planetenweg
HOV Lange Nieuwstraat van Velserduinweg
tot Plein 1945
HOV Lange Nieuwstraat van Marktplein tot
Velserduinweg.
HOV Marktplein
HOV Plein 45 Zeeweg kruising
HOV PJ Troelstraweg
HOV Santpoortse Dreef / Hagelingerweg rotonde
HOV Deeltrace 1
HOV Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin
Subsidie HOV
Pleiadenplantsoen
Waterloolaan
President Steynstraat fase 1
Merwedestraat inprikker
Spaarnestraat herinrichting
Kennemerplein reconstructie
Kennemerlaan herinrichting
Willemsplein
President Steynstraat fase 2

-200,0

Programma 8 Milieu
Afkoppelen riool/vervangingsinvesteringen
Totaal vervangingsinvesteringen

Programma 4 Jeugd En Educatie
Vervangende bouw De Zandloper
Versterkt VMBO en gymzaal
Verbetering huisvesting Bosbeekschool
Vervanging noodgebouwen Velserbroek
Uitbreiding basisscholen IJmuiden
Modernisering Het Molenduin
Gymzaal Zeewijk
Verbetering huisvesting De Triangel
Projectmanagement
Totaal vervangingsinvesteringen

Rotonde Minister van Houtenlaan
Diverse subsidies wegen
Groen en strand:
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting
Speelvoorzieningen:speelplan
Totaal vervangingsinvesteringen

Hardware: diverse investeringen
Bedrijfsmiddelen (div.progr.)
Meubilair Stadhuis
Overige bedrijfsmiddelen

Overige programma-investeringen
167,0

167,0
4.900,0

167,0

167,0

2.400,0
1.720,0
680,0
965,0
1.600,0
1.600,0
3.150,0
600,0
-4.075,0

jaarlijks nog in te vullen
Hoogwerker openbare verlichting
Prijsindexering
Totaal vervangingsinvesteringen

272,7

272,7

277,7

90,0
180,0

1.045,4

1.045,4

1.050,4

1.042,7

Totaal vervanging ex riolering
Totaal riolering
Totaal investeringen te aktiveren

15.969,0
3.973,0
19.942,0

16.846,3
3.796,0
20.642,3

8.226,3
3.675,0
11.901,3

7.989,7
2.445,0
10.434,7

Recapitulatie

Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf
2014

-8.068,0
300,0
600,0
400,0
700,0
350,0
1.023,8
1.000,0
150,0
600,0

Programma 3 maatschappelijke zorg
Programma 4 jeugd en educatie
Programma 5 cultuur/cult. voorzieningen
Programma 7 openbare ruimte
Programma 8 milieu
Programma 11 bestuur/bevolk.zaken/part.
Kostenplaatsen
Totaal generaal

2015

2016

2017

0,0
8.413,5
0,0
2.285,0
3.973,0
252,1

1.289,0
5.308,9
0,0
5.407,0
3.796,0
0,0

0,0
723,4
0,0
2.777,5
3.675,0
0,0

0
1076
0,0
3.426,3
2.445,0
0,0

1.045,4
15.969,0

1.045,4
16.846,3

1.045,4
8.221,3

1.045,4
7.992,4
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Bedragen x € 1.000

Overzicht kapitaallasten per programma en op de kostenplaatsen
2014
Totaal kostenplaatsen

2015

2016

2017

1.965

1.984

1.820

1.792

78

133

187

240

1. Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

127

123

119

115

3. Maatschappelijke Zorg

260

281

337

330

5.053

5.378

5.472

5.341

47

41

35

30

6. Sport

1.657

1.723

1.777

1.718

7. Openbare ruimte

4.211

4.698

4.899

4.770

8. Milieu

3.690

4.249

4.550

4.707

9. Ruimtelijke ordening en wonen

3.160

2.684

2.664

2.568

10. Openbare orde en veiligheid

15

14

13

0

11. Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

28

20

16

16

20.290

21.328

21.890

21.627

Algemene dekkingsmiddelen

4. Jeugd en educatie
5. Cultuur en culturele voorzieningen

Totaal

Terug naar
inhoudsopgave
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Bijlagen

Afkortingenlijst
A

AB
APV
Awbz
AIJZ

Algemeen bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Afvalschap IJmond Zaanstreek

B

BAG
BBV
BCF
BDU
BGT
Wet Bibob
BIE
BRK
BRP
Burap
BVO
BZK

Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies 			
en gemeenten
BTW-compensatiefonds
Brede Doel Uitkering
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 			
het openbaar bestuur
Bouwgrond in exploitatie
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Personen
Bestuursrapportage
Betaald voetbal organisatie
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

C

CBS
Chw
CJG
CNB

Centraal Bureau voor de Statistiek
Crisis- en herstelwet
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centraal Nautisch Beheer

ENOB

Wet Financiering decentrale overheden
Financiële verhoudingswet

G

GBA				Gemeentelijke Basis Administratie
GBZK				Gemeentebelastingen Zuid-Kennemerland
GGD				Gemeentelijke gezondheidsdienst
GHOR 			
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GPR-score 			
Wordt bepaald door het berekende (of inge			
(voor energie)voerde) primaire energiegebruik per vierkante 			
				
meter gebruiksoppervlak van het gebouw
GR				Gemeenschappelijke regeling
GRP				Gemeentelijk Rioleringsplan
H

HALT				Het ALTernatief
HOV				Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HVC				Huisvuilcentrale (Alkmaar)
I

i-NUP 			
De overheidsbrede implementatieagenda 			
				dienstverlening e-overheid
IPO				Interprovinciaal Overleg
ISV				investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
J

JGZ 				Jeugdgezondheidszorg
JIT				Jeugdinterventieteam

Drank- en horecawet
Dienstverleningsovereenkomst

KCC				Klantcontactcentrum
KING				Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
KVO				Keurmerk Veiling Ondernemen
KVU				Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de
Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden
Eigendommen niet voor openbare dienst \bestemd

L

E

EMU-saldo

Wet Fido			
FWV				

K

D

DHW
DVO

F
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LEA-monitor		
LVVP				

Monitor Lokale educatieve agenda
Lokaal verkeer- en vervoersplan
160

M

Mgba			
Modernisering gemeentelijke basisadministratie
MOP			
Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
MRA 			Metropoolregio Amsterdam
MVA			
Materiële vaste activa
N

NAR			
NIEGG		
NVWA		

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden
Nederlandse voedsel- en warenautoriteit

V

VAVO
VIR
Vmbo
VNG
VRK
VROM
VSO
VTH
VVE

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
(Landelijke) Verwijs Index Risicojongeren
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Veiligheidsregio Kennemerland
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Voortgezet speciaal onderwijs
Vergunningverlening toezicht en handhaving
Voor- en vroegschoolse educatie

O

OAB			Onderwijsachterstandenbeleid
OAS			Optimalisatie afvalstromen
OCW			
Onderwijs, cultuur en wetenschap
OK			Onbenutte kwaliteiten
Wet OKE		
Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
P

PAO			

Platform arbeidsmarkt en Onderwijs

W

Wabo
Web
Wmo
Woz
Wro
Wsnp
Wsw
Wwb

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet educatie basisonderwijs
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet onroerende zaken
Wet ruimtelijke ordening
Wet schuldhulpverlening natuurlijke personen
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Bijstand

R

RAWsystematiek
			
			

is een stelsel juridische, administratieve en technische
voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten
in de grond-, weg-,en waterbouwsector

RIVM
RUD

Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
Regionale Uitvoeringsdienst

Z

ZAT
ZOR
ZVW

Zorg Advies Teams
Zorgoverleg risicojeugd
Zorgverzekeringswet

S

SWV

Stichting Welzijn Velsen

T

TOEN

= historisch informatiepunt van de gemeente Velsen
Terug naar
inhoudsopgave
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Overzicht ontwikkelingen uit Perspectiefnota 2013
A. Strategische prioriteiten
Bedragen x € 1.000			
omschrijving
1.1

2014

2015

2016

2017

omschrijving

2014

2015

2016

2017

IJmond, Innovatieve regio

25

25

25

25

Forensische geneeskunde

22

22

22

22

dekking regulier budget ez

-25

-25

-25

-25

Nazorg ex-gedetineerden

13

13

13

13

Minimale bijdrage gemeente

50

50

50

50

103

103

103

103

2.1

Startersleningen

25

25

25

10

10

10

10

2.2

Minimale bijdrage Bouwstimulansen

200

200

200

2.3

Entreegebied IJmuiden

3.1

Duurzaamheidsverbetering eigen woning

30

30

30

20

Streetcornerwork

81

81

81

81

3.2

Zonnepanelen (bij maximaal gebruik)

pm

pm

pm

pm

Jongerenontmoetingsplaatsen

15

15

15

15

4.1

Projectleider huisvesting Pieter Vermeulenmuseum

100

100

100

100

100

200

1.200

300

Lokaal onderwijsbeleid (gymnastiekvervoer)

40

40

Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefuncties)

-70

-70

-70

-70

Leerplicht

-30

-30

-30

-30

Aanpassing huur kinderdagverblijven

-55

-55

-55

-55

40

40

40

40

32

32

32

32

-73

-73

-73

-73

4.2

Verslavingspreventie

325

Huisvesting Pieter Vermeulenmuseum
Onderzoek Kustvisie

200

Vorming bestemmingsreserve Kustvisie

750

Totaal

730

1.255

1.505

570

B.
(Overige) ontwikkelingen
			
omschrijving

2014

2015

2016

2017

30

30

30

Bijdrage Nationaal Park Zuid Kennemerland

10

10

10

10

-45

-45

-45

-45

-100

-100

-100

-100

Uitkeringsverstrekking

1.844

1.987

1.931

1.431

Mutatie reserve WWB

-263

513

69

569

Uitkeringsverstrekking

-1.581

-2.500

-2.000

-2.000

-12

-12

-12

-12

-160

-160

-160

-160

Programma 2

Programma 3
Individuele verstrekkingen
Preventie schuldhulpverlening:
Preventie schuldhulpverlening- medewerker

70

70

Deskundigheidsbevordering en cursussen

14

10

Preventie jeugd

18

Medische adviezen
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correctie rijksbijdrage buurtsportcoaches

Programma 8
Bijdrage milieudienst

30

Indicatiestelling zorgwoningen

Leerlingenvervoer

Expl. Sportaccommodaties/sporthallen/sportsubsidies

Bevordering toerisme

IJmond werkt (per saldo)

Programma 4

Programma 6

Programma 1

Meeropbrengst huren strandhuisjes en paviljoens

Schuldhulpverlening (jaarrekening struc.)

-145

-145

-145

-145

Bijdrage meetnet
Meetnet geluid vliegverkeer

-39
-42

-42

-42

-42

Diverse woon-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten

55

10

pm

20

Opbrengst evenementen

35

35

35

35

Vermindering bouwleges

200

100

100

100

Werkbudget plankosten

100

100

100

100

-100

-100

-100

-100

23

23

23

23

Programma 9

Doorbelasting plankosten
Resterende exploitatielasten De Delta
Inspectie kinderdagverblijven (struc jaarrekening)

-43

-43

-43

-43

Capaciteit Toezicht en handhaving (inz.
Kinderdagverbl.

43

43

43

43

Rentekosten agv reclassificatie grondcomplexen

45

45

45

45

-134

-134

-134

-134

-19

-19

-19

-19

Overig effect in exploitatie agv reclassificatie
Erfpachten
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Programma 10
omschrijving

2014 2015 2016 2017

Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit

43

43

43

43

Nieuwe drank en horecawet

46

46

46

46

Nominale ontwikkeling VRK

73

73

73

73

Invulling menukaarten VRK

-81

-81

-81

-81

pm

pm

pm

pm

pm

Programma 11
Software MGBA
Eff. voordeel werken met MGBA
Opleidingskosten raadsleden

20

15

10

10

Audiovoorzieningen raadszaal

16

26

26

26

-40

-40

-40

-40

Loket gevonden voorwerpen

18

18

18

18

Technische wijziging raming publicaties

50

50

50

50

-50

-50

-50

-50

Afb.stelpost gerealiseerd deel Taaksteling Milieudienst

73

73

73

73

Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling VRK

81

81

81

81

Verwerking taakstelling Gemeenschappelijke
regelingen

87

203

203

203

pm

pm

pm

pm

-386

-105

-143

-143

Indexering materiele begrotingsposten

600

600

600

600

Indexering subsidies begrotingsposten

300

300

300

300

Verhoging opbrengsten door indexering

-720

-720

-720

-720

ICT beveiligingsassessement

15

15

15

15

Informatiebeveiliging overheid

20

20

20

20

Gemeentelijke website

45

45

45

45

Digitaal werken

30

Tijdregistratie

10

10

10

10

College- subsidies (structureel jaarrekening)

Technische wijziging publicaties overige programma’s

Alg. Dekkingsmiddelen

Kader en Investeringen
Werkgeverslasten ABP
Algemene uitkering

Bedrijfsvoering

Dienstverleningsonvereenkomst Uitgeest

160

160

160

160

Dienstverleningsonvereenkomst Uitgeest

-160

-160

-160

-160

-33

-33

-33

-33

Ondernemingsraad

13

13

13

13

Totaal Programma’s

301

506

294

353

Verzekeringspremies accommodaties
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Overzicht programma’s/collegeproducten/functies
(bedragen x € 1.000)

Programma 1 Economische zaken, recreatie en toerisme
Collegeproduct
Economische stimulering

Toerisme

Recreatie

Functie

Programma 3 Maatschappelijke Zorg

Lasten

Baten

Saldo

F310

1.409

90

1.499

F311

0

-201

-201

F320

112

0

112

1.521

-111

1.410

313

0

313

313

0

313

571

-588

-18

571

-588

-18

2.405

-700

1.705

F560

F560

Totaal programma

Functie

WMO / Individuele verstrekkingen

F622

355

0

355

F652

5.882

0

5.882

Collegeproduct

Functie

Uitkeringsverstrekking

F610

Lasten

Baten

WMO / Hulp bij het huishouden

Woonruimteverdeling zorg gerelateerd

F622

F620

-16.744

2.226

18.970

-16.744

2.226

F611

81

-50

31

F623

2.185

-1.749

436

2.266

-1.799

467

Opvang en inburgering

169

0

169

169
Sociale werkvoorziening

Armoedebestrijding

Totaal programma
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F611

-6.497

-297

6.201

-6.497

-297

F614

3.207

-85

3.122

F724

6

0

6

3.213

-85

3.128

30.819

-25.125

5.693

6.238

5.682

-1.355

4.327

5.682

-1.355

4.327

12

0

12
12

228

0

228

F623

20

0

20

248

Maatschappelijke .begeleiding spec.
doelgroepen

248

F630

2.093

-616

1.477

F714

12

-15

-3

2.105

-632

1.474

F620

1.373

0

1.373

F621

298

0

298

F714

102

0

102

1.773
Volksgezondheid

169

6.201

Saldo

F621

Kindplaatsen
F650

Baten

12

Saldo

18.970

Lasten

6.238

Wijksteunpunten,welzijns- en basisvoorz.

Programma 2 Werk en inkomen

Re-integratie

Collegeproduct

Schuldhulpverlening
Totaal programma

1.773

F714

1.254

0

1.254

F715

919

0

919

F716

180

0

180

F724

442

0

442

F732

0

-284

-284

2.795

-284

2.511

552

0

552

-2.271

552
17.135

F620

552
19.405
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Programma 4 Jeugd en educatie

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Collegeproduct

Functie

Lasten

Baten

Saldo

Huisvesting basisonderwijs

F421

1.995

0

1.995

F423

1.846

0

1.846

F431

317

0

317

F433

343

0

343

4.501
Huisvesting voortgezet onderwijs

4.501

F431

156

0

156

F441

738

0

738

F443

765

0

765

1.659
Leerplicht

Leerlingenvervoer

Lokaal onderwijsbeleid

Volwasseneneducatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

F480

-34

256

290

-34

256

828

-6

822

828

-6

822

1.556

-751

805

1.556

-751

805

F482

40

0

40

F623

136

-118

18

177

-118

58

F630

40

0

40

F716

899

0

899

F480

940
Overig jeugdbeleid

Totaal programma
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Functie

Lasten

Regionaal archief

F510

0

0

0

F541

289

0

289

940

F580

0

0

0

F630

844

-104

740

F650

1.216

-658

558

2.060

-761

1.298

12.010

-1.671

10.339

Baten

Saldo

289
Culturele accommodaties

F540

289

786

0

786

786
Kunst- en cultuureducatie

786

F511

566

0

566

F540

395

0

395

961

1.659

290

F480

Collegeproduct

Musea

F541

961

378

0

378

378
Bibliotheek

F510

Totaal programma

378

1.899

-7

1.892

1.899

-7

1.892

4.314

-7

4.306

Programma 6 Sport
Collegeproduct

Functie

Exploitatie sportaccommodaties

F440

0

-18

-18

F530

7.046

-1.883

5.163

F531

72

-145

-72

7.118

-2.045

5.073

370

-6

364

370

-6

364

7.488

-2.051

5.436

Sportstimulering en sportondersteuning

Totaal programma

F530

Lasten

Baten

Saldo
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Programma 7 Openbare ruimte

vervolg Programma 8 Milieu

Collegeproduct

Functie

Beleid en projecten openbare ruimte

F210

1.842

-250

1.592

F211
F560
F580

842
647
106
3.437

0
0
0
-250

842
647
106
3.187

F140
F210
F211
F240
F560
F580
KP2

586
5.293
1.159
488
4.102
579
120
12.327

0
-154
0
0
0
0
0
-154

586
5.139
1.159
488
4.102
579
120
12.173

F002
F120

342
13
355

0
0

202
202

0

291
291
16.612

0

Dagelijks beheer openbare ruimte

Openbare ruimte algemeen

Parkeren

Wijkgerichte dienstverlening

Lasten

F214

F002

Totaal programma

Baten

Saldo

-404

Collegeproduct

Baten

Baten

Saldo

F725

0
155

-10.074
-10.074

-10.074
-9.919

Grondwaterbeheersing

F240

380
380

0

380
380

Ontsmetting/ongediertebestrijding

F723

32
32
16.384

0

32
32
-97

Totaal programma 8

-16.481

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Functie

Ruimtelijke ontwikkeling

342
13
355

F810
F821
F822

814
1.179
441
2.434

-400
-12
-280
-692

414
1.167
161
1.742

Bestemmingsplannen

F810

0

202
202

482
482

482
482

Ruimtelijk beleid

F810

552
552

0

552
552

Stedelijke vernieuwing

F821

13
13

0

13
13

Monumentenzorg

F541

213
213

0

213
213

Ruimtelijke informatie

F810

2.004
2.004

0

2.004
2.004

Grondbeleid

F821

33
33

0

33
33

Bouwgrondexploitatie

F830

4.608

-4.300

308

4.608

-4.300

308

87
720
899
1.046

-55
-249
-1.619
-1.063

32
471
-720
-18

291
291
16.208

Collegeproduct

Functie

Milieubeleid

F723

1.443
1.443

-51
-51

1.392
1.392

Riolering

F722

6.431
6.431

-843
-843

5.588
5.588

Rioolheffingen

F722
F726

295
0
295

0
-5.513
-5.513

295
-5.513
-5.217

Saldo

Afvalstoffen

F721

7.646
7.646

0

7.646
7.646

Afvalheffingen/reinigingsrecht

F721

155

0

155
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Lasten

Collegeproduct

Programma 8 Milieu
Lasten

Functie

Vastgoed aan- en verkopen

F510
F822
F830
F913

Lasten

Baten

Saldo
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vervolg Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Collegeproduct

Functie

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken, burgerparticipatie

Lasten

Baten

Saldo

2.751

-2.986

-235

Vergunningen

F140
F822
F823

6
1.534
0
1.541

0
-31
-1.084
-1.115

6
1.504
-1.084
426

Toezicht

F822

353
353

0

353
353

C6099 Wonen

F820
F822

709
390
1.099
16.083

-708
-1
-709
-9.802

1
389
390
6.282

Totaal programma 9

Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Functie

Veilige Woon- en Leefomgeving

F140

222
222

-39
-39

183
183

Bedrijvigheid en Veiligheid

F120
F140

0
119
119

0
0

0
119
119

F140

32
32

0

32
32

5.690
96
5.786

-15
0
-15

5.675
96
5.771

369
0
369
6.527

-250
0
-250
-304

119
0
119
6.223

Fysieke Veiligheid

Integriteit en Veiligheid

Totaal programma
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F120
F140

F140

Baten

Functie

Lasten

Baten

Saldo

Persoonsdocumenten en burgerlijke stand

F003

1.626

-135

1.491

F004
F140

500
596
2.722

-1.499
-110
-1.744

-999
487
978

Communicatie en voorlichting

F002

1.019
1.019

0

1.019
1.019

Raad

F001

784
784

0

784
784

Raadsondersteuning

F006

728
728

0

728
728

College van Burgemeester en Wethouders

F002

2.447

0

2.447

2.447

Collegeproduct

Jeugd en Veiligheid

Lasten

Collegeproduct

Saldo

2.447

Bestuursondersteuning

F002

1.913
1.913

0

1.913
1.913

Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ

F214

24

0

24

F930
F940

1.722
171
1.917

-360
0
-360

1.362
171
1.557

F003

2

0

2

Administratiekosten en vergunningen, acc.
c.a.

2
Klantgerichte dienstverlening
Totaal programma

KP2

249
249
11.781

2
0
-2.104

249
249
9.677
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Algemene dekkingsmiddelen
Collegeproduct

Functie

Lasten

Baten

Saldo

Algemene lasten en baten

F922

307
307

-512
-512

-204
-204

Deelnemingen

F913

67
67

-700
-700

-633
-633

Geldleningen en overige financiële midd.

F911

-4.646

0

-4.646

F914

0
-4.646

0

0
-4.646

Gemeentelijke belastingen

F215
F931
F932
F933
F936
F937
F939

0
0
0
0
0
0
0
0

-394
-3.163
-11.526
-27
-258
-427
-2.132
-17926

-394
-3.163
-11.526
-27
-258
-427
-2.132
-17926

Algemene uitkering

F921

0
0

-61.187
-61187

-61.187
-61187

Stortingen en onttrekkingen reserves

F980

497

-778

-281

497

-778

-281

-3.774

-81.103

-84.877

140.053

-142.022

-1.969

Terug naar
inhoudsopgave
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Specificatieoverzicht WMO 2014

Kamer 1
Cliëntondersteuning
Stimulering mantelzorg

In de Wmo-visie “Samen aan de slag” 2012-2015 is ervoor gekozen om de
Wmo metaforisch voor te stellen als een huis met 7 kamers. In dit overzicht
zijn de budgetten (ten behoeve van Wmo-subsidies en Wmo-verstrekkingen)
opgenomen.
Wmo TOTAAL (bedragen x € 1.000)

Kamer 2

280
1.012
3.610
2.020
9.236
77

Kamer 6
Kamer 7
TOTAAL

1.421
102
17.758

Deze kosten worden gedekt uit onderstaande bronnen:
1) Brede Doeluitkering (BDU): bedragen die voornamelijk door het Rijk beschikbaar worden gesteld Zij maken
geen onderdeel uit van de algemene uitkering. De gelden zijn “geoormerkt” en niet vrij besteedbaar.
2) Algemene middelen en door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor de uitvoering van de Wmo.
Laatstgenoemde gelden zijn niet “geoormerkt” en daardoor vrij besteedbaar.

Omschrijving

Wmo Algemeen
1
2
3
4
5
6

Wmo-raad en ambtelijke inzet
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Jeugd en jeugdzorg
Leefbaarheid, sociale cohesie en vrijwillige inzet
Individuele voorzieningen
Begeleiding voor mensen met een beperking
Wonen voor mensen met een beperking/wonen voor specifieke groepen

7

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en preventieve
verslavingszorg

954
0
843
364
658
257
534
3.610

Totaal

Kamer 3

Totaal

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen
Buurtbemiddeling
Participatie
Wijkgericht werken
Stimulering en ondersteuning vrijwilligers
Maatschappelijke stages

1.620
30
79
83
121
87
2.020

Totaal

Kamer 4

Totaal

Kamer 5

699
1.473
1.481
73
10
1.328
4.172
9.236

Totaal

Begeleiding specifieke groepen

77
77

Totaal

Kamer 6

Totaal

Woonvoorzieningen

1.421
1.421

Totaal

Totaal

Totaal
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Peuterspeelzaalwerk
Speelvoorzieningen
Voor- en vroegschoolse educatie
Combinatiefuncties
Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoedingsondersteuning
Ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en jongeren

Totaal

In onderstaande tabellen staat per ‘Kamer’ aangegeven welke begrotingsposten
zijn opgenomen (bedragen x € 1.000):

Wmo-raad
Wmo/transities beleid
Maatschappelijke ondersteuning

Totaal

Rolstoelen
Vervoersvoorzieningen
Collectief vervoer
Medische adviezen
Flankerend gehandicaptenbeleid
WMO algemeen
Hulp bij het huishouden

Kamer

Wmo Algemeen

876
136
1.012

Totaal

Begroting 2014

Wmo Algemeen
Kamer 1
Kamer 2
Kamer 3
Kamer 4
Kamer 5

Totaal

12
244
24
280

Kamer 7

Totaal

OGGZ beleid/verslavingszorg
Totaal

102
102

Terug naar
inhoudsopgave
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Toelichting op de Kamers

Kamer 1: Informatie, advies en cliëntondersteuning
• De gemeenteraad heeft in de nota ‘Integrale informatie advies en
cliëntondersteuning’ het gemeentelijk Klantcontactcentrum aangewezen
als het centrale punt voor wegwijsvragen op het gebied van de Wmo. Het
onderwerp ‘toegang’ speelt ook een belangrijke rol bij de decentralisatie
van de Awbz en de jeugdzorg. In 2014 wordt hierover naar de inwoners van
Velsen over de toegang tot zorg gecommuniceerd.
• De nota ‘Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning’ heeft daarnaast
als doel om de signalering, de overdracht en de bredere samenwerking
tussen organisaties te verbeteren. In 2014 wordt gestart met een pilot op
het gebied van sociale wijkteams. Een sociaal wijkteam is een netwerk van
organisaties in de wijk. Zij stemmen de zorg en welzijn af van individuele
cliënten en hebben daarnaast een outreachende rol (erop af). Sociale
wijkteams onderscheiden zich van de reguliere wijkteams; waar de nadruk
meer op collectieve vraagstukken ligt (grijs, groen en geel).

Kamer 2: Jeugd en Jeugdzorg
Zie programma 4 Jeugd en educatie.

Kamer 3: Welzijn nieuwe stijl: leefbaarheid, sociale cohesie en
vrijwillige inzet
• Vanuit Welzijn nieuwe stijl wordt ingezet op vernieuwing van de
buurtaccommodaties. Meer dan voorheen zijn het nu de vrijwilligers en de
buurtbewoners zelf die verantwoordelijk zijn voor het programma-aanbod.
Beroepskrachten zijn er om (op afstand) vrijwilligers te ondersteunen.
• De financiële taakstellingen voor de ontmoetingsactiviteiten hebben geleid
tot het – financieel – afstoten van een aantal buurtaccommodaties. In
2014 wordt dit proces voortgezet om daarmee de vastgestelde meerjarige
taakstelling te realiseren.
• De invoering van de beleidsregel maatschappelijke participatie heeft al
geresulteerd in een kritische beoordeling van subsidieaanvragen van
een aantal kleine specifieke organisaties; bij een aantal van hen is de
subsidieverlening beëindigd. Dit beoordelingsproces wordt ook in 2014
voortgezet.
• Het college heeft in 2013 de notitie ‘Vrijwillige inzet in Velsen (2014-2017)’
voorgelegd aan de gemeenteraad. Velsen gaat in 2014 met de uitvoering
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van deze nota aan de slag. Het college richt zich daarbij op een viertal
thema’s: 1) vrijwillige inzet door kwetsbare groepen; 2) versterking van het
verenigingsleven; 3) vrijwillige inzet in de wijk; 4) het promoten van actief
burgerschap.

Kamer 4: Individuele voorzieningen
De Kanteling

Per 1 januari 2013 werkt Velsen binnen de Wmo volgens de gekantelde
werkwijze. Hierbij staat in plaats van de voorziening, de hulpvraag van de
burger centraal. Bij het zoeken naar een oplossing wordt eerst gekeken of
de burger eigen mogelijkheden heeft en of zijn of haar omgeving daarbij kan
helpen. Daarna wordt gezocht naar een geschikte voorliggende voorziening,
bijvoorbeeld het collectief vervoer. Pas wanneer de eigen mogelijkheden, het
eigen netwerk en voorliggende voorzieningen onvoldoende oplossing bieden,
wordt bekeken of een individuele voorziening het probleem verhelpt.
Tot de indicuele voorzieningen horen vervoersvoorzieningen,
woningaanpassingen, collectief vervoer en hulp bij het huishouden.
Hulp bij het huishouden: Regeerakkoord en Zorgakkoord
Onder andere in de Perspectiefnota 2013 is al aandacht besteed aan het
Regeerakkoord uit oktober 2012 en het Zorgakkoord uit april 2013. Het
Zorgakkoord stelt de plannen uit het Regeerakkoord bij:
•
de maatregel om nieuwe klanten in 2014 geen hulp bij het huishouden
meer te verstrekken gaat niet door;
•
de bezuiniging voor 2015 e.v. blijft in stand, maar de beschikbare
middelen worden met 35% verhoogd ten opzichte van het Regeerakkoord.
Daardoor blijft van het huidige budget 60% beschikbaar (in plaats van slechts
25% in het Regeerakkoord).
Het is nog onzeker welke gevolgen deze bezuiniging precies heeft voor Velsen.
De Awbz-taken die ook per 1 januari 2015 naar gemeenten toekomen kunnen
wellicht op sommige onderdelen overlap met het huidige aanbod hulp bij het
huishouden hebben. Wellicht worden deze onderdelen daarom samengevoegd,
wat mogelijk ook tot een besparing leidt.
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Kamer 5: Begeleidingvoor mensen met een beperking
Decentralisatie Awbz-begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging.
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de in de aanhef
genoemde Awbz-taken. Ter voorbereiding hierop wordt nauw samengewerkt
met de gemeenten in de IJmond en op onderdelen ook met de regio’s ZuidKennemerland en Amstelland-de Meerlanden. In de loop van 2013 worden, op
basis van een behoeftepeiling aan onderdelen van deze zorg, keuzes gemaakt
op gemeentelijk wijkniveau. Deze keuzes zijn weliswaar gebaseerd op de
huidige inzet van zorg, maar zullen vooral ingegeven worden door het feit dat
de gemeente het gekantelde denken ook in deze decentralisatie een hoofdrol
willen laten vervullen. Met ‘gekanteld denken’ wordt bedoeld dat de gemeente
de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van burgers meer willen
benutten. Ook de instellingen en zorgaanbieders die thans verantwoordelijk
zijn voor de verschillende vormen van zorg, zijn op deze manier benaderd. Ook
vanuit deze hoek van deskundigen wordt een dergelijke houding verwacht,
waarbij vooral de ontschotting tussen instellingen en zorgaanbieders kansen zal
bieden het aanbod het hoofd te bieden.

Kamer 6: Wonen voor mensen met een beperking / wonen voor
specifieke groepen
In de Woonvisie (2013) en de Wmo-visie (2011) is de afstemming tussen
wonen, welzijn en zorg opgenomen als centraal thema. Samenwerking is nodig
omdat ouderen met een zorgbehoefte langer thuis zullen wonen. Opname in
een woonzorgcentrum wordt beperkt tot hen voor wie het niet anders kan. De
gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de woonvisie een amendement
aangenomen dat het belang hiervan benadrukt. Velsen zet in 2014 de ronde
tafelgesprekken voort met haar partners op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Concreet wordt in 2014 aan de slag gegaan met sociale wijkteams (zie
kamer 1). Daarnaast verkent de gemeente in samenwerking met haar partners
mogelijkheden voor de realisatie van woonservicezones: “cirkels” van woningen
rondom een zorgvoorziening waar de bewoners van deze woningen terecht
kunnen met vragen naar zorg en diensten”.
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Kamer 7 : Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
Dit terrein gaat over de voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op de
meest kwetsbare mensen in de samenleving: mensen die onvoldoende regie
over hun leven hebben en bijvoorbeeld dakloos zijn geworden. Belangrijke
voorzieningen zijn de verschillende opvangcentra, die bijna allemaal in
centrumgemeente Haarlem gevestigd zijn. Haarlem is ook verantwoordelijk
voor de financiering hiervan.Daarnaast voeren allerlei partijen activiteiten uit
voor deze doelgroep. Het gaat vooral om zorg, hulpverlening, begeleiding en
het regelen van hele praktische zaken zoals een briefadres of een uitkering.
Het complexe samenspel tussen de diverse gemeenten en allerlei andere
partijen is goed geregeld. Schriftelijke afspraken zijn regionaal vastgelegd
in het Regionaal Kompas en het OGGZ-convenant. Op Velsens niveau
is er een noodteamconvenant. In de praktijk is daardoor sprake van de
benodigde afstemming in de uitvoering. De afgelopen jaren zijn scherpere
afspraken gemaakt over de rollen van de centrum- en regiogemeenten.
Uitgangspunt hierbij is dat iedere gemeente verantwoordelijk is en blijft voor
de activiteiten en financiering daarvan voor de eigen inwoners. Haarlem blijft
de opvangvoorzieningen financieren. Doel is en blijft om ervoor te zorgen dat
de cliënten zo snel als mogelijk weer regie over hun leven krijgen. Daarmee
wordt tevens het appèl op de voorzieningen en activiteiten zo beperkt mogelijk
gehouden.In 2014 zullen de wijzigingen van de afgelopen jaren opgenomen
worden in een nieuw regionaal OGGZ-convenant. Dan zullen ook de financiële
gevolgen voor het meerjarenperspectief verder inzichtelijk worden.
Terug naar
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Overzicht EMU saldo
bedragen x € 1.000

2012

2014

2015

2016

2017

Omschrijving
1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de
exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

1.525

-2.728

672

-1.664

-2.685

8.637

10.100

10.713

11.013

10.930

+
+
-/-

8.623

4.672

4.672

4.672

4.672

24.412

27.201

24.373

8.221

9.222

-/-

4.552

4.565

4.432

4.288

4.416

-10.179

-19.722

-12.748

1.512

-721

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantwoord
7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met
derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

Terug naar
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Financieel overzicht toezicht en handhaving
Programma

Bedrag x € 1.000

2 Verstrekte uitkeringen

387

4 Toezicht kinderopvang

175

4 Leerplicht

183

7 Openbare ruimte

566

9 Diverse. vergunningen

673

10 Openbare orde

304

Totaal

2.288

Terug naar
inhoudsopgave
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