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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en neemt het behandeladvies door.
De heer Ockeloen (PvdA) is positief over de jaarstukken en heeft instemmend
kennisgenomen van het instellen van een reserve van 2,5 miljoen voor de drie
decentralisaties. Beleidsmatig maakt de fractie zich zorgen over de ontwikkelingen
rondom het Witte Theater. Wat is de stand van zaken? Op het punt van het
weerstandsvermogen en de financieel technische kant is er geen aanleiding tot
ongerustheid. De fractie heeft kennis genomen van de goedkeurende verklaring van
de accountant en het advies van de rekenkamercommissie. Dit ondersteunen zij. Het
maken van een iPad versie zou een mooie stap zijn. Dat geldt ook voor een
publieksvriendelijke samenvatting. Het Raadsbesluit dient op punt zes te worden
aangepast door het juiste bedrag te vermelden. Naar aanleiding van het
accountantsverslag wil hij weten hoe de portefeuillehouder denkt over het ophogen
van de frequentie van het doorrekenen van de grondexploitaties naar minimaal
tweemaal per jaar. En hoe denkt hij over het uitbreiden van de verbijzonderde interne
controle?
Mevrouw Mastenbroek (VVD) wil de jaarstukken graag eerder ontvangen. De
stukken van vorig jaar gaven een zorgvuldigere indruk. Graag extra aandacht
hiervoor. De fractie sluit zich aan bij het advies van de rekenkamercommissie.
Hoe zit het met de bedragen met betrekking tot de riolering en zijn er consequenties
voor het verlagen van de rioleringstarieven?
De heer Diepstraten (Velsen Lokaal) geeft aan dat er goed werk is geleverd en was
tevreden over de informatiemarkt. Er is een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven en een positief advies van de rekenkamercommissie. Hij kan zich in
beiden documenten vinden. Een leesbare samenvatting zou prettig zijn. De
schuldenpositie van de gemeente is verslechterd waardoor komt dat? En welke
schulden betreft het? De fractie vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de
schuldenpositie. Op de site van de VNG staat een houdbaarheidstest

gemeentefinanciën. De fractie vraagt het college deze test te doen. De fractie zal een
motie indienen als het college niet voornemens is deze test uit te voeren.
De raad vraagt al enkele jaren om het verlagen van de afvalstoffenheffing. Hoe zit
het contractueel met de HVC? Het instellen van een reserve voor de decentralisaties
juichen zij toe. Waarop is het bedrag van 2,5 miljoen gebaseerd, wat zijn de
financiële risico’s en is dit bedrag voldoende?
De heer Sitompul (GroenLinks) dankt voor de organisatie voor de inzet, het is een
leesbaar stuk. De fractie hecht wel waarde aan een samenvatting of oplegger. Er is
kennis genomen van het advies van de rekenkamercommissie en er kan mee
worden ingestemd. Hij vraagt aandacht voor de neerwaartse trend van de financiële
ratio.
De heer de Winter (ChristenUnie) spreekt zijn dank uit voor de stukken en het harde
werk wat verricht is. Heeft het college aandacht voor betaalde financieringsrente en
mogelijkheden om goedkoper te herfinancieren? Heeft het college aandacht voor
personele kosten, inhuur en materiele kosten? Zijn daar analyses voor beschikbaar?
Hoe zit het met de gemaakte kosten voor het gebruik van de taxi door het college, er
is toch een dienstauto?
De heer Kwant (LGV) uit zijn complimenten voor de jaarstukken. Hij vindt het
wenselijk om eerst de bestuursrapportage en daarna de perspectiefnota te
bespreken. Het aantal uitkeringen is zoals gevreesd toegenomen. Hier dient nog
meer energie in gestoken te worden middels het bevorderen van arbeidsparticipatie.
De fractie onderschrijft het ingezette armoede beleid. Hij doet de suggestie voor het
faciliteren van zomerkampen zodat deze kinderen ook op vakantie kunnen.
Hoe functioneert het ondernemersloket en is het een succes geworden? De mens
staat centraal en de jeugd is ook zeer belangrijk. Wat is de stand van zaken met
betrekking tot het Witte Theater en het Pieter Vermeulen museum en het Lifelab? Let
bij de sportagenda ook op de minder valide sporter. De uitvoering van het
hondenbeleid laat te wensen over. Dit is een aandachtspunt. Houdt de vinger aan de
pols met betrekking tot het weerstandsvermogen, zodat het niet meer gaat zakken.
De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar en dat kan
ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de lege plekken in het centrum. De fractie
onderschrijft het advies van de rekenkamercommissie en de accountant. De
opmerking over Europese aanbesteding is extra serieus te nemen. De fractie zal een
agendaverzoek indienen voor een informatieve sessie over het vestigingsbeleid en
het aanbestedingsbeleid. Er kan ingestemd worden met het raadsvoorstel.
De heer Van Koten (SP) geeft aan dat het aantal mensen in de schuldhulpverlening
toeneemt en vraag daar aandacht voor. Het is van belang om nieuwe prestatie
afspraken met woningbouwcorporaties te maken en te zorgen dat de woonlasten niet
te veel stijgen. Er dient voor gewaakt dat worden dat de balans van de jaarrekening
op orde blijft, ook voor de burgers. De fractie kan zich vinden in het advies van de
rekenkamercommissie.
De heer Wijkhuisen (D66Velsen) uit zijn complimenten voor de jaarstukken en ziet
geen verslechtering. Het advies van de rekenkamercommissie is helder. De recessie
heeft in 2013 in de IJmond en Velsen zijn sporen getrokken. In Velsen zijn er ook
veel positieve ontwikkelingen zoals staal, visserij, offshore en cruises. Het stimuleren

van winkels in alle kernen is een aandachtspunt en hij onderstreept het ingezette
economie beleid met betrekking tot het ondersteunen van ondernemersinitiatieven.
Het uit te voeren onderzoek over de ontevredenheid bij ondernemers dient wel
onafhankelijk te gebeuren. De fractie is tevreden over de rapportage over social
return. Het heeft zijn vruchten afgeworpen en men is benieuwd naar de verdere
ontwikkeling. Bij reiniging van de openbare ruimte is een onderschrijding. Dat is mooi
maar zorg er wel voor dat de doelstelling wordt bereikt. Er dient meer aandacht te
zijn voor preventie en een schone leefomgeving. Helaas is het onveiligheidsgevoel
niet gedaald, graag hier naar kijken. Het verzoek om een agendaverzoek in te dienen
over de VRK ondersteunt de fractie.
Mevrouw Eggermont (CDA) heeft zelf moeite met het lezen van de jaarrekening. De
raad heeft veel correcties ontvangen. Door de hoeveelheid van alle stukken zag zij
soms door de bomen het bos niet meer. Zij hoopt de jaarstukken volgend jaar eerder
te ontvangen. Maar complimenten voor het ambtelijk apparaat, er is hard gewerkt. Er
is al veel genoemd. Voor de fractie is het van groot belang dat er niemand buiten de
boot valt. Er is een positieve verklaring van de accountant afgegeven. Het advies van
de rekenkamer ondersteunt de fractie en maak de stukken ook leesbaar voor de
burgers. Zij is benieuwd naar de Wmo-benchmark, wat voor prestatiegegevens gaan
volgen waarbij het gaat of de burgers positief zijn over gekantelde werkwijze.
De heer Scholts (Forza!IJmond) geeft aan dat de fractie het advies van de
rekenkamercommissie overneemt. De leesbaarheid mag nog duidelijker en
eventueel ook kort worden samengevat. Er is een ICT-audit geweest, wat is het
advies en de gemaakte aanpassingen hiervan? Over frauderisico bestaat er een
memo. Wat houdt deze in en wanneer wordt het aan de raad wordt voorgelegd? De
fractie is verbaasd dat er geen centraal contractregister is. Graag dit op korte termijn
opzetten en dit minimaal jaarlijks bekijken. Welke besparing heeft de gemeenschap
van Velsen misgelopen door niet Europees aan te besteden?
Het woord is aan de heer Vennik (vervangend portefeuillehouder). Hij bedankt voor
de uitgesproken waardering. Er is heel hard gewerkt, het waren tropen maanden. Het
klopt dat er een aantal fouten zijn gemaakt. Gelukkig zijn die ook veelal door de
organisatie zelf ontdekt. Het raadsbesluit wordt aangepast. Hij betreurt dat het beeld
ontstaan is dat de kwaliteit van de jaarstukken achteruit is gegaan. Hij legt uit hoe dat
is gekomen en geeft aan dat het altijd de ambitie is om goede stukken met de juiste
cijfers aan te bieden. De suggesties met betrekking tot de leesbaarheid en een
samenvatting neemt hij mee. Hij geeft de tip aan iPad gebruikers om de iPad app
van Eindhoven te downloaden. Hij is wel verbaasd dat veel van de gestelde vragen
in deze sessie niet eerder zijn gesteld. Hij kan dan ook nu niet op alle vragen
antwoord geven. Over de financiële positie geeft hij aan dat de ratio wat is
afgenomen maar de reserve positie is verbeterd. Dit dient in perspectief gezien te
worden. Het schuldenthema is geïntroduceerd. De Stresstest doet de gemeente
periodiek. Hij vindt het niet raadzaam om daarbij ook het onderzoek te doen wat is
genoemd door Forza. Het kost ook weer meer ambtelijke capaciteit en vraagt zich af
wat de meerwaarde is. Om de afspraken met Rijnland na te komen is het bedrag van
6,2 miljoen nodig. Dit kan niet gebruikt worden voor het verlagen van tarieven.
Het vertrekpunt van de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. Het contract
met de HVC loopt tot 2017. Wat de betreft de leningen portefeuille wordt er kritisch
gekeken wanneer geherfinancierd moet worden en wordt er actief gezocht naar

aanbiedingen en herfinancieringsmomenten. De portefeuillehouder is geen
voorstander van het ophogen van de frequentie van het doorrekenen van de
grondexploitaties naar minimaal tweemaal per jaar. Het heeft met waardes van
gronden te maken. De situatie van Velsen heeft een laag risico profiel. Eenmaal per
jaar is voldoende. Vaker beteken meer werk en levert niet veel meer informatie op. Er
wordt hierover een actieve informatieplicht gehandhaafd. Er is een dienstauto die
wordt gereden door de bodes. Er is niet altijd mogelijkheid om hier gebruik van te
maken waardoor er soms gebruik wordt gemaakt van de taxi. De burgemeester is
extern actief, iets wat de raad ook op prijs stelt. Geprobeerd wordt om dit zo
transparant mogelijk te houden. Hopelijk komt voor de zomer een update over het
Witte Theater. Het traject met betrekking tot het Pieter Vermeulen museum loopt.
Waar nodig zal hierover gerapporteerd worden, wellicht in de bestuursrapportage.
Het ondernemersloket functioneert goed. Er wordt nu een bouwloket opgezet.
Overlast van hondenpoep heeft te maken met het gedrag van de mensen, dit wordt
geprobeerd aan te pakken. Ook het zwerfvuil is een thema. Hij neemt de suggestie
om een ondernemerspanel op te zetten mee. De vraag of door het niet Europees
aanbesteden geld is misgelopen kan ook worden omgedraaid. De gemeente is
aangesproken op het goed naleven van de regels. Dit kan ook in verband worden
gelegd met het contractenregister. Daar is al iemand mee bezig. De
portefeuillehouder wil de raad het vertrouwen geven dat dit thema is opgepakt. De
ICT-audit is ook aangepakt en daarover zal in de tweede bestuursrapportage
gerapporteerd worden. Er is een document over frauderisico in de maak, dit zal naar
verwachting binnen drie weken in het college besproken worden. Voor de
verbijzonderde interne beheersing is april 2014 een werkgroep opgesteld.
In de tweede ronde geven alle fracties aan dat de jaarrekening en het jaarverslag
2013 besluitrijp is zonder debat voor de vergadering op 26 juni 2014. De fractie van
Velsen Lokaal heeft nog wel enkele opmerkingen. De schuldenpositie is een zorg en
daar zal eventueel een agendaverzoek over worden ingediend. De portefeuillehouder
geeft aan dat hij het niet eens met de zorg over de schuldenpositie. De vraag is of
het nu wel het moment is om daar iets aan te doen. Dit heeft namelijk
maatschappelijke effecten. De reserve positie is van dien aard dat de noodzaak er
niet is. De stresstest wordt gedaan om te monitoren welke kant het op gaat.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

