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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en legt kort het behandeladvies voor aan de
vergadering.
De heer Ockeloen (PvdA) wil graag direct na de inbreng van de fractie van de LGV
de mening van de wethouder daarover. De voorzitter legt het voor aan de
vergadering en constateert dat men hiermee akkoord gaat.
De portefeuillehouder geeft een korte toelichting over de verwerkte wijzigingen en
gaat in op het schatkistbankieren. Ook geeft hij aan dat de financieringsbehoefte
wordt bepaald door de raad. Met het vaststellen van de begroting worden de
belangrijkste kaders door de raad bepaald, het financieringsstatuut is daarbij een
hulpmiddel.
Dhr. Kappen (LGV) constateert dat er weinig of geen veranderingen zijn ten opzichte
van de huidige versie. Schatkistbankieren is alleen noodzakelijk als er geld over is,
dit is in Velsen niet het geval. Het jaarlijks aantrekken van 35 miljoen voor lang
vreemd vermogen vindt de fractie niet wenselijk, dit geldt ook voor het aantrekken
van een langlopende lening van 15 miljoen. Zij wil vooraf een raadsbesluit. De fractie
ziet een tegenstrijdigheid in de artikelen 2, 3 en 9 waarover zij graag uitleg wil.
Raad kan controlerende taak niet uitoefenen zonder een overkoepelend
aflossingsprogramma. De LGV wil bij aantrekken van langlopend geld actieve
betrokkenheid van de raad.
De portefeuillehouder gaat in op de hoofdlijnen van het betoog. Het kan altijd zo zijn
dat er tijdelijk extra geld, zoals bij verkoop van gronden, op de bankrekening staat.
Ook dan is er een verplichting om het bedrag bij het rijk neer te zetten. Door alle
wetgeving is de speelruimte van het college beperkt tot de kaders van de begroting.
Er mag alleen extra geld aangetrokken worden om te voldoen aan een publieke taak.
Het rente comité is er ook om te kijken hoe de leningen zich door het jaar bewegen
waardoor een redelijk stabiele rentelast ontstaat. Zij kijken er ook naar of alle
leningen volgens de criteria van de raad worden aangetrokken. Door meer
begrenzing zoals de fractie van de LGV wil, wordt de slagkracht van het college erg
beknot. De uitgebreide regelgeving zorgt al dat de het proces op een goede
ordentelijke manier verloopt.

De heer Ockeloen (PvdA) geeft een reactie op het voorliggende stuk. Het betreft een
technische wijziging. De fractie is het eens met de portefeuillehouder dat de
slagvaardigheid van het college op de kapitaalmarkt niet beperkt moet worden zoals
de LGV voorstelt. Het voorstel kan zonder debat door naar de raadsvergadering.
Mevrouw Koedijker (SP) heeft een aantal vragen, onder andere wil zij weten of de te
verstrekken lening of borgstelling niet verstrekt kan worden zo lang het voor een
maatschappelijk doel is in plaats van alleen als het binnen het beleid past. Ook
vraagt zij of de genoemde betaaltermijn op dit moment wordt gehaald door de
gemeente Velsen.
De portefeuillehouder geeft aan dat de raad de kaders via de begroting bepaald, dit
breder trekken vindt hij niet gewenst.
Mevrouw Van Est geeft aan dat de betaaltermijn rond de 30 dagen ligt. Facturen
waarover een geschil loopt kan de termijn negatief beïnvloeden.
Dhr. Tijl (Velsen Lokaal) heeft vragen over mogelijkheden voor inbreng van de raad in
het offerteproces. Mevrouw van Est geeft aan dat dit lastig is omdat offertes vaak
maar enkele uren geldig zijn. De fractie is akkoord met het voorstel zonder debat.
De heer Kappen (LGV) wil graag een reactie op de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid
in de artikelen 2, 3 en 9.
Dhr. Ockeloen (PvdA) legt uit wat bedoeld wordt met de artikelen. Een lening mag
maximaal 15 miljoen zijn en in totaal mogen alle leningen een bedrag van 35 miljoen
niet te boven gaan.
De heer Ockeloen (PvdA) vraagt de fractie van de LGV hoe zij wil dat de raad
betrokken wordt voor het aangaan van een lening nu gesteld is dat offertes zo kort
geldig zijn. Hoe kan de raad dan betrokken worden?
Mevrouw Teske (Forza! IJmond) kan zich iets voorstellen bij het voorstel van de LGV.
Een lening van deze omvang komt niet in korte tijd op dus kan raad betrokken
worden. Mevrouw Eggermont (CDA) vraagt verduidelijking aan mevrouw Teske. Welk
bedrag stelt de fractie dan voor?
De portefeuillehouder krijgt kort het woord om nog enige toelichting te geven. Hij legt
uit dat de leningen alleen maar aangetrokken worden om het beleid van de raad uit
te voeren.
De heer Kappen (LGV) is nog niet overtuigd en neemt het mee terug naar de fractie.
Het CDA, de CU, Forza! IJmond en de SP zijn ook akkoord met besluitvorming in de
volgende raadsvergadering zonder debat.
De voorzitter concludeert dat het voorstel zonder debat kan worden geagendeerd.

