Begroting 2016-2019
Gemeente Velsen

Pagina 1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

............................................................................................................. 2

Aanbiedingsbrief ............................................................................................................. 3
Leeswijzer

............................................................................................................. 5

Financieel meerjarenperspectief 2016-2019 .................................................................. 7
Programma’s

........................................................................................................... 16

Programma 1

Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme .............................. 17

Programma 2

Werk en Inkomen ............................................................................... 27

Programma 3

Maatschappelijke zorg........................................................................ 37

Programma 4

Jeugd en Educatie.............................................................................. 49

Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen ..................................................... 59

Programma 6

Sport................................................................................................... 67

Programma 7

Openbare ruimte ................................................................................ 75

Programma 8

Milieu .................................................................................................. 85

Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen .......................................................... 95

Programma 10

Openbare orde en veiligheid ............................................................ 107

Programma 11

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie ............................... 115

Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................ 125
Paragrafen

......................................................................................................... 130

Paragraaf A

Lokale heffingen ............................................................................... 131

Paragraaf B

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................... 141

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................... 151

Paragraaf D

Financiering ...................................................................................... 155

Paragraaf E

Bedrijfsvoering.................................................................................. 159

Paragraaf F

Verbonden partijen ........................................................................... 163

Paragraaf G

Grondbeleid ...................................................................................... 179

Paragraaf H

Subsidies.......................................................................................... 183

Paragraaf I

Investeringen .................................................................................... 185

Paragraaf J

Sociaal Domein ................................................................................ 187

Paragraaf K

Informatiebeleid ................................................................................ 189

Bijlagen

......................................................................................................... 193

Pagina 2

Aanbiedingsbrief
Inleiding
Met trots biedt het college van B&W van de gemeente Velsen uw raad de begroting van 2016 aan.
Velsen heeft een solide financiële huishouding, met een sluitend meerjarenperspectief. Dat is in het land van
overheidsfinanciën momenteel zeker geen sinecure. Onzekerheid in het rijksbeleid maakt dat gemeenten
financieel in zwaar weer kunnen komen. Juist vanwege deze onzekerheid leveren we een financieel
meerjarenperspectief met een positief resultaat, zodat we ook in het minst gunstige jaar 2017 ruimte hebben
om tegenvallers op te vangen. Met deze solide financiële huishouding zijn we in staat de gemiddelde lasten
van de inwoners en bedrijven licht te laten dalen.
In deze begroting voeren we nieuw beleid op dat de Visie op Velsen versterkt en helpt te realiseren. Ruimte
voor nieuw beleid is ontstaan doordat we bestaand beleid hebben herzien en aangepast aan de huidige tijd
en behoeften. De budgettaire bewegingsruimte die daardoor ontstaat, wordt gebruikt om nieuw beleid te
financieren. Het motto van deze begroting is dan ook: Nieuw voor Oud.
Visie op Velsen; impulsen en nieuw beleid
De Visie op Velsen 2015 – Kennisrijk werken in Velsen – is het gezamenlijke toekomstperspectief van
partners en gemeente, en geeft richting aan ons handelen. Leidraad voor de uitvoering van de visie is de
bijbehorende strategische agenda; Interessant IJmuiden, IJmond innovatieve regio, Er zit energie in Velsen
en Avontuurlijke kust & groen. De komende periode geven we een extra zetje met vijf impulsprojecten. Het
gezamenlijk toekomstperspectief Visie op Velsen van partners en gemeente vormt dan ook de inhoudelijke
basis van onze begroting.
Behalve de impulsprojecten, stellen wij ook nieuw beleid voor dat de realisatie van de Visie dichterbij moet
brengen. Zo zet het college in op citymarketing, als essentieel middel om Velsen beter op de kaart te zetten
en te positioneren. We brengen daarmee bijvoorbeeld expliciet onder de aandacht dat naast één van de
meest duurzame staalbedrijven in de wereld, ook veel groene gebieden te vinden zijn in Velsen. Nieuw
beleid dat direct gelinkt is aan de Visie is ook terug te vinden in de ontwikkeling van een warmtenet, dat kan
leiden tot geheel energieneutrale woningen, en het uitbreiden van de pilot duurzaam bouwen en wonen.
De drie decentralisaties
De majeure opgave voor de komende jaren is de decentralisatie naar gemeenten van taken in het sociaal
domein; participatie, jeugd en langdurige zorg. De transitie – regelgeving, verordeningen, contracten etc. –
heeft plaats gevonden. De transformatie – het doel van de transitie, namelijk verandering van werkwijze etc.
– is volop in ontwikkeling en vraagt ook de komende periode onze volle aandacht en inspanning. Bij de open
en op samenwerking gerichte werkwijze past dat we samen met inwoners en belanghebbenden een
‘maatschappelijk toekomstperspectief’ opstellen. Deze visie is richtinggevend voor de vernieuwing en
aanpassing van de sociale infrastructuur van Velsen in de komende jaren.
Dienstverlening
Velsen werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven. We gaan een
Velsens dienstverleningsprogramma vaststellen voor de langere termijn, dat aansluit bij de landelijke “visie
overheid brede dienstverlening 2020”. Goede illustraties van verbeteringen zijn de invoering van de
flitsvergunning, het zaakgericht werken, het ondernemingsdossier, gebruik social media, uitbreiding digitale
producten en aansluiting op ‘mijn overheid’. Er wordt een coördinerend beleidsmedewerker dienstverlening
aangesteld om hieraan uitvoering te geven. In het kader van ‘van elkaar leren’ vindt er regionale afstemming
en informatie uitwisseling plaats over ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening die lokaal gaan
spelen.
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Efficiënt beleid
Als college stellen we ook een aantal beleidswijzigingen voor die een slag in efficiëntie betekenen. Dat
betekent onder andere het herzien van beleid dat niet meer past bij de behoeften van deze tijd. We hebben
bijvoorbeeld gekeken naar daadwerkelijk gebruik van monumentensubsidies en het budget tijdelijke
huisvesting onderwijs. En we kijken op alle budgetten scherper naar structurele onderbesteding. Samen met
bijvoorbeeld het verhogen van de toeristenbelasting naar een niveau vergelijkbaar met andere gemeenten in
de regio, en het zoeken naar efficiencyvoordelen in bestaand beleid, leidt dat toe budgettaire ruimte voor
nog een slag in efficiëntie.
Dat betekent soms eerst een investering, zoals bij accommodatiebeleid. Hier streven we naar integraal
beleid voor accommodaties met een maatschappelijke bestemming. Dat is er nu niet, met als gevolg
inefficiënt en reactief handelen. Het vernieuwde accommodatiebeleid moet een bijdrage leveren aan een
leefbare omgeving, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen in de samenleving in een
goed accommodatie-aanbod tegen redelijke kosten. Een ander voorbeeld is het aanstellen van een interne
auditor. Door deze aanstelling wordt het mogelijk om de regie, de coördinatie, de beoordeling en de
geconsolideerde rapportage van de verbijzonderde interne controle op het vereiste kwaliteitsniveau uit te
voeren.
Samenwerken
Samenwerken is het sleutelwoord bij het effectief en efficiënt aanpakken van maatschappelijke
vraagstukken. Dit betekent samenwerken met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en
regionale partners. We doen dit vanuit een open en transparante houding. Dus vanuit gelijkwaardigheid,
geen verticale maar horizontale verhoudingen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten. De
afgelopen periode zijn hier al verschillende ervaringen mee opgedaan en de komende periode bouwen we
dit verder uit.
Actueel is ook de groeiende samenwerking op het regionale vlak, zoals bijvoorbeeld in IJmond en MRAverband. In de IJmond heeft deze verdieping vorm gekregen in de Strategische IJmond Agenda. Daarmee
hebben we onszelf als doel gesteld om in het najaar van 2016 een besluit over een structuur van
samenwerken die past bij de IJmond. In het kader van de Metropoolregio Amsterdam hebben we als
IJmond-gemeenten een “MRA-agenda van de IJmond” opgesteld waarin we aangeven wat we willen en
hopen te brengen en halen in de MRA. De komende periode trekken we gezamenlijk op in de bestuurlijke
gremia van de MRA om de realisatie dichterbij te brengen.
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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 programma-indeling 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 plaatsgevonden.
Ook wordt enige financiële achtergrondinformatie gegeven. De lezer die een globaal beeld wil krijgen van de
financiële begroting heeft genoeg aan dit algemene deel.
Nieuw beleid
Rekening houdend met het debat in de raad over de Perspectiefnota 2015 heeft het college de voorstellen
nieuw beleid aangescherpt en nader onderbouwd. Deze uitgewerkte voorstellen zijn als separate bijlage bij
deze begroting gevoegd.
Programma’s
Daarna wordt de begroting per programma gepresenteerd. De gezamenlijke programma’s en algemene
dekkingsmiddelen 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 beschrijving van de programmadoelstelling, hoofddoelstellingen en prestaties in de zgn.
doelenboom, met de bijbehorende collegeproducten;
b. de uitgangspunten die bij het programma horen;
c. een contextomschrijving met daarin opgenomen een omschrijving van de lokale, regionale
en landelijke ontwikkelingen van het programma;
d. een overzicht van het kader en beleid dat van kracht is;
e. een verdere uitwerking van de hoofddoelstellingen met toelichting op de te verrichten prestatie(s);
f. relevante stuurgegevens in de vorm van effect- en prestatie-indicatoren;
g. cijfermatige overzichten van de programmabegroting en het meerjarenperspectief;
h. een samenvatting van de financiële mutaties op het programma;
i. 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 de
gewijzigde begroting van het lopende jaar en de laatste vastgestelde jaarrekening. De lasten en baten
worden per saldo per collegeproduct weergegeven. Vervolgens worden de mutaties in de reserves
gepresenteerd met als resultante het begrote resultaat van het programma.
De toelichting op de cijfers van het programma bevat een samenvatting van de mutaties in deze begroting,
voortvloeiende uit de Perspectiefnota, genomen besluiten en overige autonome ontwikkelingen. Deze posten
worden als totaal in hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief toegelicht en in de programma’s per
doelstelling (autorisatieniveau).
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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.
Naast de verplichte paragrafen hebben wij een paragraaf Sociaal Domein en Informatiebeleid opgenomen.
Ten slotte
In deze begroting zijn alle bekende (financiële) gegevens meegenomen tot en met eind augustus 2015.
Feiten en ontwikkelingen die na deze datum bekend zijn geworden, zijn dan ook niet verwerkt en zullen
worden meegenomen in de volgende producten van de Planning en Control cyclus. Daarnaast wordt u via
collegeberichten tussentijds op de hoogte gehouden.

NB:: 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.
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Financieel meerjarenperspectief 2016-2019
Inleiding
In dit deel van de begroting wordt het meerjarenperspectief geschetst en wordt ingegaan op de belangrijkste
financiële ontwikkelingen die in de begroting zijn opgenomen. De besluitvorming over de Perspectiefnota
2015, met het amendement ‘financiering nieuw beleid’ is kaderstellend geweest voor de uitwerking van de
begroting 2016 en het meerjarenperspectief. In dit hoofdstuk wordt het financieel meerjarenperspectief en de
financiële positie toegelicht. Met daarbij aandacht voor de keuzes van het college over nieuw beleid en de
financiering daarvan.

Financiële (meerjaren)begroting
Ten tijde van de besluitvorming van de Perspectiefnota 2015 was het saldo van het meerjarenperspectief
positief, maar onvoldoende om naast de autonome ontwikkelingen ook de voorstellen voor nieuw beleid te
dekken, mede door de vele onzekerheden. Bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2015 is het
amendement ‘financiering nieuw beleid’ aangenomen, daarmee heeft het college de opdracht gekregen om
financiële ruimte ten behoeve van nieuw beleid te zoeken.
Voor het meerjarenperspectief is bewust gekozen om aan te sturen op een positief resultaat, zodat we ook in
het minst gunstige jaar 2017 ruimte hebben om tegenvallers op te vangen. In de Begroting 2016 en het
meerjarenperspectief zijn keuzes voor nieuw beleid, uit de Perspectiefnota 2015 en de financiering daarvan
opgenomen. Daarnaast zijn aanvullende overige ontwikkelingen, zoals de meicirculaire 2015, en
raadsbesluiten verwerkt.
Stand meerjarenbegroting
Het meerjarenperspectief voor de jaren 2016-2019 staat in de onderstaande tabel weergegeven. Deze laat
het verloop zien van dit perspectief van de vastgestelde Begroting 2015 naar de voorliggende begroting. Het
beginsaldo voor de nieuwe jaarschijf 2019 is overgenomen uit 2018. Naast autonome mutaties uit de
Perspectiefnota en de voorstellen nieuw beleid en de financiering daarvan is de meicirculaire 2015 van
invloed geweest op het verloop van het meerjarenperspectief. Deze en overige ontwikkelingen worden in het
volgende hoofdstuk nader toegelicht.
Bedragen x € 1.000

2016

Meerjarenperspectief 2015-2018
Autonome ontw ikkelingen - Perspectiefnota 2015
Stand m eerjarenperspectief Perspectiefnota 2015

2017

2018

2019

-492

-719

-1.066

484

653

824

-1.066
693

-8

-66

-242

-373

Autonome ontw ikkeling - meicirculaire 2015

-565

-63

-185

-1.471

Stand begrotingssaldo na m eicirculaire

-573

-129

-427

-1.844

Nieuw beleid
Voorstellen nieuw beleid

382

304

275

275

Financiering nieuw beleid

-291

-291

-291

-291

Stand begrotingssaldo

-482

-116

-443

-1.860

FLO/Brandw eer

-40

-40

-40

-40

BTW compensatie

-68

-68

-68

-68

Reeds genom en besluit

-39

-39

-39

-39

-629

-263

-590

-2.007

Autonom e ontw ikkelingen

Stand m eerjarenperspectief 2016-2019
‘-‘ geeft een voordeel of een positief saldo.
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Toelichting
De mutaties in het meerjarenperspectief worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Als eerste komt de nadere
uitwerking van het kader zoals dat is vastgesteld bij de Perspectiefnota 2015, inclusief amendement
“financiering nieuw beleid’ en vervolgens wordt in gegaan op de overige ontwikkelingen.
Financiering nieuw beleid
Het college heeft invulling gegeven aan het amendement ‘financiering nieuw beleid’ en heeft gezocht naar
ruimte in de begroting, met de randvoorwaarde dat dit niet zou leiden tot lastenverhoging voor burgers en
ondernemers. Dit heeft geresulteerd in een zevental dekkingsvoorstellen nieuw beleid met een structurele
omvang van € 291.000. Onder de samenvattende tabel worden deze voorstellen toegelicht.
Dekking nieuw beleid - begroting 2016 (bedragen * € 1.000)
Programma

Omschrijving

3 Maatschappelijke zorg

Welzijns- en basisvoorzieningen

4 Jeugd en educatie

Mondiale bewustwording

4 Jeugd en educatie

Tijdelijke onderwijshuisvesting

7 Openbare ruimte

Wijkgericht werken

9 Ruimtelijke ordening en wonen

Gemeentelijke monumenten

Algemene dekkings-middelen

Toeristenbelasting

Algemene dekkings-middelen

Precariobelasting
Totaal dekking nieuw beleid

2016

60
22
40
15
20
27
107
291

2017

60
22
40
15
20
27
107
291

2018

60
22
40
15
20
27
107
291

2019

60
22
40
15
20
27
107
291

Welzijns- en basisvoorzieningen
Binnen dit collegeproduct is gezocht naar ruimte middels het aanscherpen van budgetten. In verband
hiermee zijn diverse posten gerealloceerd. Hierdoor is het mogelijk gebleken € 60.000 vrij te spelen.
Mondiale bewustwording
Er komt een nieuw beleidsdocument op het beleidsveld mondiale bewustwording. Vooruitlopend daarop kan
worden geconstateerd dat de mondiale bewustwording verandert en dat bijvoorbeeld traditionele projecten
voor ontwikkelingssamenwerking veranderen naar meer gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De afgelopen
jaren was er dan ook sprake van onderbesteding. Als gevolg hiervan wordt ervoor gekozen de
subsidiemogelijkheden in het kader van de beleidsregel Maatschappelijke participatie, onderdeel mondiale
bewustwording ad € 10.000, te handhaven en het resterende budget ad € 22.000 te laten vrijvallen ten
behoeve van de realisatie van nieuw beleid.
Tijdelijke huisvesting onderwijs
Bij de actualisering van het masterplan onderwijshuisvesting is gebleken dat er de eerstkomende jaren geen
behoefte meer is aan tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. De oorzaak is tweeërlei:
- Enerzijds de in de afgelopen jaren gerealiseerde nieuwbouwvoorzieningen;
- Anderzijds de blijkens de leerlingenprognoses dalende leerlingenaantallen.
Daardoor kan het begrote budget worden verlaagd met € 40.000.
Wijkgericht werken
Het beschikbare budget voor wijkgerichte dienstverlening heeft een relatief geringe onderbesteding. Dit komt
doordat het aantal wijkplatforms is afgenomen en er niet volledig gebruik wordt gemaakt van het beschikbare
budget. Dit lijkt een structurele tendens te zijn. Daardoor komt een bedrag van € 14.600 beschikbaar.
Monumenten
De afgelopen twee jaar is jaarlijks een bedrag van € 30.000 nodig geweest om eigenaren van gemeentelijke
monumenten - na een aanvraag - subsidie te verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van onderhoud
en restauratie. Hoewel de verwachting was dat er een hoger bedrag nodig was blijkt dit in werkelijkheid niet
zo te zijn. Daarom kan het in de begroting beschikbare budget van € 50.000 worden verlaagd naar € 30.000,
waardoor € 20.000 kan vrijvallen ten behoeve van de realisatie van nieuw beleid.
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Verhoging opbrengsten toeristenbelasting
Het tarief van de toeristenbelasting is nu € 0,95 per overnachting. Voorgesteld wordt om dit tarief per 1
januari 2016 te verhogen naar € 1,05. Het tarief is al een aantal jaar niet verhoogd. De geringe stijging zal
niet leiden tot minder overnachtingen. Het tarief is vergelijkbaar met omliggende gemeenten.
Verhoging precariobelasting
Voorgesteld wordt de precariobelasting op kabels en leidingen te verhogen met 5%. De lasten voor de
nutsbedrijven worden ten opzichte van voorgaande jaren niet hoger. Hierdoor blijven de inkomsten voor de
gemeente op hetzelfde niveau.
Voorstellen nieuw beleid
Rekening houdend met het debat in de raad over de Perspectiefnota 2015 heeft het college de voorstellen
nieuw beleid aangescherpt en nader onderbouwd. Vanuit de oorspronkelijke twintig voorstellen heeft het
college gekozen om het onderstaande nieuw beleid op te nemen in de begroting 2016.
Negatief is een nadeel
Programma Nieuw beleid - begroting 2016

nr.**

2016

2017

2018

2019

(bedragen * € 1.000)

3

Uitbreiding buurtsportcoaches

1

Begrotings-app

16

-41
41
-50
50
-13
-13
-54
0
-48
42
-81
40
0
-95
-127
100
-65
-54
36
-30
-30
30
-20

Areaal uitbreiding

19

0

0

-55

-55

-382

-304

-275

-275

Dekking decentralisatieuitkering gemeentefonds
9

Onderzoek accommodatiebeleid

2

Dekking boekwinst verkoop vastgoed
8
8
11

Warmtenet

3

Milieubeleid (aangepast bedrag)

4

Coördinerend beleidsmedewerker Dienstverlening *

5

Dekking d.m.v. besparingen
2

Leerwerkbedrijven

6

Dekking in begroting prg 2 en prg 4
AD

Informatieanalist

7

Dekking budget sociaal domein
Dekking efficiencyvoordeel
1

Citymarketing

8

9

Toezicht

9

Dekking
Toezicht
AD

Interne auditor

10

Dekking bestaand budget
3

Schuldhulpverlening

12

8

Duurzaam wonen en bouwen (aangepast bedrag)

13

Dekking verlaagde bijdrage OMIJmond
11
7

Totaal nieuw beleid

-41
41
0
0
0
-13
-54
0
-48
42
-81
40
0
-95
-127
100
0
-54
36
-30
-30
30
-20

-41
41
0
0
0
-13
-54
43
-48
42
-81
40
41
-95
-127
100
0
-54
36
-30
-30
30
-20

-41
41
0
0
0
-13
-54
43
-48
42
-81
40
41
-95
-127
100
0
-54
36
-30
-30
30
-20

* In de Perspectiefnota 2015 was dit Programmamanager dienstverlening
** Verwijzing naar nummering in Perspectiefnota 2015

Het nieuwe beleid is verwerkt in de begroting en staat kort toegelicht bij de financiële toelichting van het
desbetreffende programma, met uitzondering van de ‘informatieanalist’ en ‘interne auditor’. Deze activiteiten
hebben betrekking op verschillende programma’s en worden daarom toegelicht bij de Algemene
Dekkingsmiddelen. De kosten zijn via de kostenverdeling toegerekend aan verschillende programma’s.
Meer uitgebreide en aangescherpte teksten zijn terug te vinden in de aparte bijlage “nieuw beleid en
financiering nieuw beleid”.
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Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota
In de begroting zijn alle autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015 opgenomen.
Algemene uitkering
In het meerjarenperspectief is de meicirculaire verwerkt, over de financiële consequenties is de raad
geïnformeerd middels een collegebericht. Op hoofdlijnen zijn een drietal ontwikkelingen te noemen:
e
1. De 2 fase groot onderhoud gemeentefonds;
2. De groei van het gemeentefonds;
3. Herverdeeleffecten.
Daarnaast zijn mutaties de toename van de WMO-integratie uitkering vanwege het opvangen van de
effecten van extramuraliseren en de nadere bijstelling van de uitkering Sociaal Domein.
Opvallend zijn de teruglopende inkomsten in het meerjarenperspectief voor de taken uit de Participatiewet
en een korting op de taken van de Jeugdwet. De lasten in de begroting zijn hiermee in overeenstemming
gebracht.
Overige autonome ontwikkelingen
FLO / Brandweer
Herberekening op basis van de actuele gegevens geeft aanleiding tot een structurele verlaging van de
storting in de voorziening FLO van € 40.000.
BTW compensatie
Er is sprake van een structureel voordeel (€ 68.000) in verband met BTW compensatie voor het
recreatieschap en het Noord Hollands archief.
Reeds genomen besluiten
Telstar
Het raadsbesluit over de aankoop van de Westtribune van Telstar is in deze begroting verwerkt.
Ontwikkelingen in de begroting
Kostenverdeling
In artikel 19 van de Financiële verordening is vastgelegd dat het college zorg draagt voor het eenduidig
toewijzen van de lasten en baten aan de producten en deze toewijzing vastlegt in kostenverdeelsleutels.
De verdeelsleutels zijn van belang voor de toerekening van de indirecte kosten aan de programma’s.
Indirecte kosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product. Voorbeeld hiervan
zijn de salariskosten van medewerkers, kosten van huisvesting, etc. Deze indirecte kosten worden met
verdeelsleutels toegerekend aan (college)producten. Een voorbeeld is het aantal medewerkers dat is
gehuisvest in het stadhuis. In verband met de decentralisaties zijn de verdeelsleutels bij de Begroting 2015
aangepast. Deze verdeelsleutels zijn ook voor de begroting 2016 gehanteerd.
Een groot deel van de personele inzet is direct toe te wijzen aan programma’s. Gedurende 2015 is meer
zicht gekomen op waar de inzet van personeel voor de decentralisaties benodigd is. Dit heeft geleid tot een
verschuiving in de toerekening.
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Stand meerjarenbegroting
Overzicht programmabegroting
Program m a
(B edragen * €1.000)

Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme
Prog 02 Werk en inkomen

Lasten

Rekening 2014
Baten

Saldo

Gew ijzigde begroting 2015
Lasten
Baten
Saldo

Lasten

Begroting 2016
Baten

Saldo

2.349

-777

1.572

2.533

-706

1.826

2.575

-905

1.671

34.142

-27.251

6.892

33.725

-18.019

15.707

32.078

-16.890

15.187

Prog 03 Maatschappelijke Zorg

18.096

-2.834

15.264

25.747

-2.718

23.029

25.797

-2.826

22.972

Prog 04 Jeugd en educatie

12.245

-2.232

10.014

27.489

-1.435

26.056

26.292

-1.546

24.747
4.617

Prog 05 Cultuur en culturele voorz.

4.569

-177

4.392

5.117

-430

4.688

4.856

-239

Prog 06 Sport

7.426

-2.981

4.445

7.539

-2.117

5.423

7.235

-2.253

4.982

16.506

-1.993

14.513

17.365

-712

16.654

17.216

-462

16.754
-1.836

Prog 07 Openbare ruimte
Prog 08 Milieu

16.282

-17.889

-1.609

16.667

-17.699

-1.032

15.922

-17.758

Prog 09 Ruimtelijke ordening en w onen

27.300

-18.662

8.638

16.264

-10.293

5.971

26.618

-22.607

4.011

6.469

-358

6.112

6.844

-421

6.424

7.238

-165

7.073

Prog 10 Openbare Orde en veiligheid
Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart

11.354

-1.926

9.428

11.391

-1.876

9.516

11.048

-1.957

9.091

Algemene Dekkingsmiddelen

-3.483

-82.341

-85.823

-1.260

-112.970

-114.229

-853

-109.046

-109.900

153.255

-159.421

-6.162

169.421

-169.396

33

176.023

-176.655

-632

Overzicht meerjarenperspectief per programma
Program m a
(bedragen * €1.000)

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme

1.572

1.826

1.826

1.671

1.662

1.618

1.605

Prog 02 Werk en inkomen

6.891

15.084

16.535

15.348

14.172

13.585

13.225

Prog 03 Maatschappelijke Zorg

15.265

23.061

23.046

23.001

22.552

22.185

21.953

Prog 04 Jeugd en educatie

10.013

25.997

26.103

24.806

24.379

24.278

24.097

Prog 05 Cultuur en culturele voorz.

4.392

4.637

5.061

4.777

4.569

4.548

4.546

Prog 06 Sport

4.444

5.387

5.542

5.131

5.035

5.018

4.496

Prog 07 Openbare ruimte

14.513

16.671

16.904

16.754

16.603

16.237

16.270

Prog 08 Milieu

-1.457

-1.607

-864

79

-1.550

-1.468

-1.427

Prog 09 Ruimtelijke ordening en w onen

8.636

6.009

6.394

4.122

3.991

3.908

3.877

Prog 10 Openbare orde en veiligheid

6.112

6.552

6.673

7.223

7.047

7.103

7.099

Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart
Algemene Dekkingsmiddelen
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

9.428

9.185

9.560

9.094

9.027

8.832

8.788

-84.816

-111.806

-112.083

-110.036

-107.857

-106.119

-106.488

-5.157

1.739

5.640

340

-288

-234

-1.989

1.994
-7.367

2.155
-4.013

2.956
-8.568

860
-1.829

1.128
-1.103

909
-1.265

1.063
-1.081

-10.530

-119

28

-629

-263

-590

-2.007

Incidentele baten en lasten
De begroting en het financieel meerjarenperspectief moeten, vanuit de gemeentewet, 'structureel en reëel in
evenwicht' zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken
met structurele baten. Om het inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het
onderstaande overzicht deel uit van de begroting.
Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom
in een notitie meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie
jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld
dat deze incidenteel van aard zijn. Een uitzondering is bijvoorbeeld de jaarlijkse onttrekkingen aan de
reserve dekking kapitaallasten.
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Incidentele baten en lasten
Prog. Onderw erp

2016

3 WMO

321

5 Visie op Velsen

160

2017

2018

2019

Toelichting

Bron

Extra baanbehoud Hulp bij het huishouden
KIIC

6 Sport

183

7 Voertuigen

11

Egalisatie kosten o.b.v. plan

Jaarrekening 2014

Egalisatie kosten o.b.v. plan

Jaarrekening 2014
Perspectiefnota 2014

8 Milieubeleid

19

Verkeerstellingen t.b.v. verkeersmilieukaart

8 Warmtenet

13

Businesscase aansluiting op regionaal w armtenet

nieuw beleid

9 Onderzoek accommodatiebeleid

50

Onderzoek en formulering integraal accommodatiebeleid

nieuw beleid

Boekw inst verkoop panden

nieuw beleid

9 Verkoop accommodatie
9 Toezicht
9 Verlaging doorbelaste uren
9 Woonruimte verdeelsysteem

-50
65

Ondersteuning bouw inspecteurs en jurische ondersteuning nieuw beleid

-150
25

Verlaging taakstelling doorbelaste uren

Perspectiefnota 2015

Bijdrage w oonfonds aan het systeem

Perspectiefnota 2015

10 Integriteit en veiligheid

150

Revitalisering havengebied

R13.049

AD Incidentele capaciteitsuitbreiding

200

Extra inzet personeel i.v.m.toename bijstandsuitkeringen

Perspectiefnota 2014

Totaal incidentele baten

-200

0

0

0

Totaal incidentele lasten

1.003

11

183

0

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Prog. Re s e r ve

2016

2 Participatie (voorheen WWB)

-160

5 V isie op V elsen

-160

2017

2018

398

423

2019

Toe lichting

Br on

423 Uitkeringverstrekkingen
KIIC

6 Sport

56

87

-183

232 Egalisatie kosten o.b.v. plan

Jaarrekening 2014

7 V oertuigen

99

-11

23

25 Egalisatie kosten o.b.v. plan

Jaarrekening 2014

8 Riolering

-136

Egalisatie van de kostenstijging rioolrecht

8 A f valstof f en

-150

Egalisatie van de kosten af valstof f enhef f ing

Begroting 2016

9 Woonf onds

-25

Dekking w oonruimteverdeelsysteem

Perspectief nota 2015

9 V isie op V elsen

-40

-40

-40

Begroting 2016

-40 Startersleningen

10 Integriteit en veiligheid

-150

Revitalisering havengebied

R13.049

A D Personeel/Organisatie

-200

Dekking extra inzet personeel uitkeringverstrekkingen

Begroting 2015

Totaal incide nte le onttr e k k inge n (-)

-1.021

-51

-223

-40

Totaal incide nte le toe voe ginge n (+)

155

485

446

680

Vermogenspositie
Reservepositie
Bedragen x € 1.000

vermeerderingen

saldo per
1-1-2016

verminderingen

saldo per
31-12-16

saldo per
31-12-17

saldo per
31-12-18

saldo per
31-12-19

Reserves
Bestemmingsreserves

27.459

860

1.829

26.490

26.516

26.359

26.541

Algemene reserves

16.003

0

0

16.003

16.003

16.003

16.003

Totaal reserves

43.463

860

1.829

42.494

42.519

42.362

42.544

1.251

0

290

961

675

450

331

10.115

213

402

9.926

9.809

8.167

6.644

573

0

0

573

573

573

573

Totaal voorzieningen

11.940

213

692

11.461

11.057

9.190

7.549

Verliesvoorzieningen

16.498

0

0

16.498

16.498

16.498

16.498

Dubieuze debiteuren

2.923

155

155

2.923

2.923

2.923

2.923

Voorzieningen
Verplichtingen, verliezen, risico's
Onderhoudsvoorzieningen
Overige voorzieningen
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Mutaties reserves
De volgende onttrekkingen en dotaties aan reserves worden voorgesteld. Deze zijn in de begroting 2016
opgenomen omdat deze mutaties voortkomen uit bestaand beleid.
nr.

Program m a

Dotatie aan reserve

(B edragen * €1.000)

Onttrekking aan
reserve

2

Werk en inkomen

3

Maatchappelijke zorg

29

4

Jeugd en educatie

60

5

Cultuur en culturele voorzieningen

6

Sport

8

Milieu

286

9

160

160
256

404

Ruimtelijke ordening en w onen

112

10

Openbare orde en veiligheid

150

AD

Algemene dekkingsmiddelen

604

467

totaal

860

1.828

In de besluitvorming over de begroting zijn de reservemutaties, per saldo € 608.000, als specifiek besluit
opgenomen. Over de onttrekking m.b.t. de Visie op Velsen (€ 160.000) heeft reeds besluitvorming
plaatsgevonden, daarom is deze niet opgenomen in de besluitvorming.
Toelichting:
Programma 2
In dit programma is een bijdrage uit de reserve Participatiewet (voorheen reserve WWB) voorzien van
€ 160.000, om de hogere uitgaven te compenseren die niet door de rijksinkomsten worden gedekt.
Programma 3
In dit programma is een bijdrage uit de reserve Kapitaallasten voorzien van € 29.000. Dit ter compensatie
van de kapitaallasten van De Ring.
Programma 4
In dit programma is een bijdrage uit de reserve Kapitaallasten voorzien van € 60.000. Dit ter compensatie
van de kapitaallasten van De Ring dat is toegewezen aan onderwijs.
Programma 5
Uit de reserve Visie op Velsen worden de kosten van Impulsprojecten gedekt. Overeenkomstig het
raadsbesluit over het KIIC (R15.012) wordt € 160.000 aan deze reserve onttrokken.
Programma 6
Bij de Jaarstukken 2014 is de reserve Sportaccommodaties ingesteld om de kosten voor onderhoud en
vervanging van materiaal van deze accommodaties te egaliseren. Dit heeft als gevolg dat fluctuaties in het
onderhouds- en vervangingsplan zichtbaar zijn als mutatie op dit programma. De dotatie aan de reserve
heeft betrekking op de buitensportaccommodaties (€ 2.900), het zwembad (€ 102.891). Voor de
binnensportaccommodaties wordt € 49.927 aan de reserve onttrokken.
Daarnaast is ook een bijdrage uit de reserve Kapitaallasten begroot van € 354.000 en een dotatie aan deze
reserve van € 150.000.
Programma 8
Het tarief van de Afvalstoffenheffing wordt in 2016 verlaagd door een onttrekking van € 150.000 aan de
reserve Afvalstoffenheffing. Deze is bij de Jaarstukken 2014 ingesteld om de voor- en nadelen van de
kosten van afvalinzameling te egaliseren.
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Door een wijziging in de BBV-regelgeving zijn voor het egaliseren van de kosten en opbrengsten van
riolering zowel een voorziening als reserve ingesteld. De voorziening is gericht op het egaliseren van de
kapitaallasten. Als dekking voor de verlaging van de tarieven riolering is een bedrag van € 136.286
onttrokken aan de reserve Riolering.
Programma 9
Sinds 2014 is er in Velsen een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De structurele kosten voor onderhoud van
het systeem komen op dit moment voor rekening van de Velsense corporaties. In de prestatieafspraken
2015-2016 met hen wordt voorgesteld dat de gemeente voor 25% aan deze kosten bijdraagt. De
gemeentelijke bijdrage van € 25.000 wordt gedekt uit het woonfonds. Daarnaast worden kosten gedekt door
een onttrekking uit de reserve Dekking kapitaallasten (€ 47.000) en uit de reserve Visie op Velsen (€ 40.000)
ten behoeve van startersleningen.
Programma 10
De kosten voor het project Fabricius worden gedekt uit de reserve Revitalisering Havengebied. Voor de
dekking van de kosten van 2016 is € 150.000 aan deze reserve onttrokken.
Algemene Dekkingsmiddelen
In verband met de forse groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is in de Perspectiefnota 2014 besloten
om de formatie van de afdeling WIZ tijdelijk, tot en met 2016, uit te breiden. Deze uitbreiding is bij de
Algemene Dekkingsmiddelen opgenomen, omdat dit bedrijfsvoering betreft. Een onttrekking aan de reserve
Personeel en organisatie van € 200.000 dekt deze extra kosten.
De kapitaallasten € 267.000 van de publiekshal en gebouw B worden gedekt uit de reserve Dekking
Kapitaallasten. Tegelijkertijd wordt € 505.000 aan onder andere rente aan deze reserve toegevoegd.
Bij de Jaarstukken 2014 is de reserve Voertuigen ingesteld voor de vervanging van diverse voertuigen. Dit
heeft als gevolg dat fluctuaties in het vervangingsplan zichtbaar zijn als mutatie op dit programma.
Overeenkomstig het vervangingsplan wordt in 2016 € 99.000 aan de reserve gedoteerd.
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Programma’s
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Programma 1 Economische ontwikkeling,
recreatie en toerisme
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstelling 1.1.
Economische
ontwikkeling

Subdoelstellingen

Subdoelstelling 1.1.1.
Het economisch
versterken van de sector
Haven en Industrie en
van de vestigingsplaats
IJmuiden / IJmond

Prestaties

Uitvoeren speerpunten
-Techport IJmond;
-Offshore Wind;
-Citymarketing & Rauw aan Zee
Ontwikkelen ruimte intensiveringsmonitor
Noordzeekanaalgebied
Het versterken van de positie van IJmuiden als
draaischijf voor de vis
Het faciliteren van ondernemersinitiatieven en
bevordering samenwerking

Collegeproduct
C 6011 Economische
stimulering

Subdoelstelling 1.1.2.
Het economisch
versterken van de
sectoren Detailhandel
en Horeca

Vaststellen van de, samen met de IJmond
gemeenten opgestelde, detailhandelsnota
Uitvoeren detailhandelsnota
Evaluatie Horecanota 2008-2015
.

Hoofddoelstelling 1.2.
Recreatie en Toerisme

Collegeproducten
C 6012 Toerisme
C 6013 Recreatie

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

Uitvoeren speerpunten
-Avontuurlijke kust en groen
-Havenkwartier
-Kustvisie & KIIC
-Citymarketing & Rauw aan Zee
Op de kaart zetten van IJmuiden (Rauw) aan Zee
door marketing en promotie en deelname aan het
project Amsterdam Bezoeken Holland Zien
- Verbeteren toeristisch-recreatieve verbindingen
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Uitgangspunten voor dit programma
Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven, gevoegd bij een Velsense economie die zich dynamisch,
kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dat de gemeente samen met het bedrijfsleven en partners de
bestaande sectoren wil versterken. Het college kiest voor investeringen binnen dit programma waarbij
tevens de ondernemer zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.
Het college zoekt actief ook de samenwerking met ondernemers in een voorwaardenscheppende,
faciliterende en stimulerende rol en verbindt.
In dit programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme gaat het om drie prioriteiten, nl.
Innovatieve IJmond, met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Techport IJmond; Avontuurlijke kust en groen,
met onder andere de uitvoering van de Kustvisie, en gedeeltelijk IJmond interessante stad als het gaat om
de ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en horeca.
Contextomschrijving
De crisis heeft haar wissel getrokken op de economie. Dit beeld is aan het kantelen. Er is nog geen sprake
van een sterke economische groei maar het vooruitzicht is voorzichtig positief: consumenten besteden meer,
de woningmarkt trekt aan en de ondernemers durven meer te investeren. Ook in de regio IJmond is deze
landelijke trend zichtbaar.
De staalindustrie in Europa heeft jaren geworsteld met een forse terugval in de vraag, hoge grond- en
energieprijzen. Met alerte maatregelen en een klantgerichte aanpak heeft Tata Steel IJmuiden het relatief
nog goed doorstaan. Sinds eind 2014 neemt de vraag weer toe. De overcapaciteit in de staalmarkt drukt
echter nog steeds de prijzen. Aan de andere kant leveren dalende grondstofprijzen en energiekosten een
positieve bijdrage aan het herstel. In het project Beter Werken richt Tata zich zowel op efficiëntieverbetering
als op investeringen in groei. Samen met zijn klanten uit de automobielindustrie, de bouw en de
verpakkingsindustrie ontwikkelt het staalbedrijf nieuwe producten. Op die manier zorgt Tata er voor dat het
bedrijf gezond blijft en de werkgelegenheid voor Velsen behouden blijft.
De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. De positie van het
pelagische viscluster (vissen die in scholen zwemmen) en het diepgevroren viscluster is ook verder
versterkt.
IJmuiden telt steeds meer mee als uitvalsbasis voor de offshore industrie. IJmuiden is een strategisch
gelegen uitvalsbasis voor aanleg en onderhoud van windparken op de Noordzee. De grote uitrol van
offshore windturbineparken staat voor de deur. Hier liggen grote economische kansen voor het Nederlandse
offshore windcluster, zeker voor bedrijven in Velsen. Voor de economie is het goed als IJmuiden de offshore
basis van Europa wordt.
Tata Steel, provincie Noord-Holland en Nova College en gemeente zetten zich in om Techport IJmond te
ontwikkelen tot een icoon van de regio. Techport is een platform dat de samenwerking versterkt tussen
bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in de maakindustrie, en dat vooral het
vakmanschap en innovatieve vermogen in de regio wil versterken. De gezamenlijke ambitie is om het
technisch onderwijs te verbreden en te versterken, de arbeidsmarkt voor technisch personeel te vitaliseren
en open innovatie te stimuleren.
De ferry en cruisevaart doen het goed, de ferry naar Newcastle groeit nog steeds door, vooral met vracht.
De nieuwe cruiseterminal in de IJmondhaven functioneert goed en weet meer én nieuwe cruiserederijen aan
zich te binden.
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Voor de langere termijn tonen prognoses op het gebied van toerisme aan dat het aantal buitenlandse
bezoekers aan Amsterdam tot 2025 zal groeien met 1,5 miljoen tot in totaal 6,2 miljoen. Gemeenten in de
metropoolregio Amsterdam – dus ook Velsen – werken hierin samen om deze groeiende bezoekersstroom
in goede banen te leiden en te stimuleren dat er meer spreiding in tijd en ruimte plaats vindt.
Om de economische positie van Velsen te versterken wordt actief ingezet op regionale samenwerking, zowel
in de regio IJmond, het Noordzeekanaalgebied als in de Metropoolregio Amsterdam. Er wordt daarbij ook
nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met het bedrijfsleven en andere stakeholders en partners.
Beleid/kader dat van kracht is
• Coalitieakkoord 2014-2018
• Perspectiefnota 2015
• Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken
• Strategische Agenda ‘Energiek en innovatief naar 2016’
• Visie Noordzeekanaalgebied 2040
• Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem (bufferzone)
• Gebiedsagenda IJmond 2013-2016
• Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam
• De Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025
• Economische Agenda 2011-2014

Programmadoelstelling
Het bevorderen van de economische vitaliteit in Velsen.
De Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken en de uitvoering van de Strategische Agenda impliceert een
ambitie die op het beleidsterrein van economische zaken een grote inzet vraagt. De inzet spitst zich de
komende jaren toe op de speerpunten uit de agenda en het uitvoeren van de al eerder genoemde
impulsprojecten.
Onderdeel van de Visie en de Strategische Agenda is 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.
Subdoelstelling 1.1.1.
Het economisch versterken van de sector Haven en Industrie en van de vestigingsplaats IJmuiden/IJmond.
Economisch programma
Er wordt gewerkt aan een actueel economisch programma. Hierin wordt de lijn uit de Economische Agenda
2011-2014 verder uitgezet. De economische speerpunten en impulsprojecten uit de Strategische Agenda
2013-2016 worden daarin ook opgenomen.
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IJmond samenwerking
De IJmondgemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland en het regionale bedrijfsleven een
economisch gebiedsprogramma opgesteld met als kerndoel: versterking van de economische positie van de
IJmond. De primaire focus binnen dit programma ligt op versterking van de maakindustrie (inclusief Techport
IJmond). Daarnaast is gekozen voor ondersteuning van het offshore cluster, logistiek en de innovatietuinbouw, en een gezamenlijk detailhandelsbeleid. Het gebiedsprogramma is de basis voor de
werkzaamheden van het Regionaal Economisch Bureau (REB), de uitgaven van het regionale budget.
In IJmondverband is ook bekeken hoe de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie versterkt
kan worden. Medio 2015 wordt een Strategische IJmond agenda opgesteld waar dit thema ook in is
meegenomen. Doel is elkaar te versterken o.a. op het gebied van productontwikkeling (zoals fietsroutes en
toeristische overstappunten) en deelname aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien.
Noordzeekanaalgebied
In 2013 hebben de raden van de Noordzeekanaalgemeenten, de betrokken ministeries en de provincie
Noord-Holland ingestemd met de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Er is in het voorjaar 2014 een
uitvoeringsprogramma vastgesteld en de aandacht richt zich de komende tijd vooral op de ontwikkeling van
een ruimte intensiveringsmonitor. Die monitoring zal de doelstellingen van de visie de komende jaren volgen.
Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) zet zich namens meer dan 50 offshore bedrijven al in voor de
positionering en profilering van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) als uitvallocatie voor offshore activiteiten
op het gebied van olie- en gaswinning en windenergie. Velsen is een van de partners. AYOP heeft het
programma Wind@Work opgesteld (2013), dat moet leiden tot een (nog) sterkere internationale
concurrentiepositie van het cluster. In het programma zijn drie pijlers benoemd:
Aantrekken installatie- en onderhoudswerkzaamheden (markt)
Versterken regionaal cluster (cluster)
Stimuleren innovatie en verbeteren aansluiting op de arbeidsmarkt (kennis & innovatie )
Metropoolregio Amsterdam
Velsen is één van de samenwerkingspartners op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Op verschillende thema’s werkt Velsen samen in de MRA, o.a. de thema’s
maakindustrie, onderwijs & arbeidsmarkt, toerisme & congressen en bedrijfsterreinen. De afgelopen jaren is
die samenwerking verder geïntensiveerd. Zo is bij de Amsterdam Economic Development Board nu ook een
cluster maakindustrie toegevoegd. En is er een strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 en
uitvoeringsprogramma opgesteld. Zowel de Strategische Agenda van Velsen als de Gebiedsagenda IJmond
sporen met belangrijke onderdelen van de agenda van de MRA.
Duurzame Bedrijventerreinen en winkelgebieden
Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen en winkelgebieden is een kerndoelstelling. Eén van de
instrumenten daartoe is Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB), op basis
van cofinanciering provincie en gemeente. HIRB betreft fysieke maatregelen en verbeteren van
bedrijfsgevels en herstructurerings-procesmaatregelen met parkmanagement. In 2015 zijn HIRB-aanvragen
ingediend; bij toekenning van subsidies en vastleggen van cofinanciering kan in 2016 worden gestart. Een
ander instrument is de Bedrjveninvesteringszone (BIZ). De BIZ is een regeling om ondernemers in een
gebied via een WOZ-belastingopslag te laten samenwerken. Indien er een plan is met draagvlak, kan in
december 2015 een verordening vastgesteld worden. Vervolgens kan in 2016 de uitvoering starten na
WOZ-belastingheffing. Een BIZ-variant is Greenbiz IJmond. Bij diverse bedrijventerreinen initiëren
kwartiermakers projecten m.b.t. duurzaam ondernemen en (energie)besparing.
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Citymarketing
Citymarketing staat voor alle activiteiten die een gemeente (met zijn partners) ontplooit om de stad te
promoten als woonplaats, als vestigingsplaats voor bedrijven en als ontmoetingsplaats voor bezoekers en
toeristen. Citymarketing moet de kernkwaliteiten van Velsen systematisch, beter en scherper bij onze
doelgroepen over het voetlicht brengen. Doel is om de naamsbekendheid te vergroten, de toekomstvisie te
realiseren, het imago van Velsen te verbeteren, meer bezoekers, bewoners, studenten en bedrijven aan te
trekken en de trots van de huidige bewoners op Velsen te vergroten. De strategische keuze is om IJmuiden
‘groter te maken’ in de positionering richting bedrijven, bewoners en bezoekers. Dit houdt in dat voor werken
niet alleen de eigen economische kracht - die ontegenzeggelijk aanwezig is in IJmuiden - wordt gebruikt,
maar dat er waar mogelijk een koppeling wordt gemaakt met de sterke associaties van de IJmond.
Generieke speerpunten in de uit te zetten citymarketingstrategie zijn o.a. het verbeteren van de positie van
Velsen in de MRA en het verbeteren van de (perceptie van de) bereikbaarheid. In 2016 wordt uitvoering
gegeven aan de Citymarketingstrategie Focus op IJmuiden. Dit kan nadat het uitvoeringsprogramma is
afgerond en budget beschikbaar is gesteld.
Techport IJmond
De activiteiten van Techport zijn ondergebracht in vier actielijnen, te weten: kiezen voor techniek, leren in de
techniek, werken in de techniek en innoveren in de techniek. De focus in aanpak heeft al een aantal mooie
resultaten opgeleverd. Gemeente Velsen levert via het impulsproject ‘Techport IJmond’ een actieve bijdrage
aan de inhoud en uitvoering van deze gezamenlijke aanpak. Dit wordt verder uitgevoerd. Daarnaast
faciliteert zij het contact tussen de triple helix (overheid, onderwijs, ondernemers) partners, zet zij zich in voor
het versterken en verbreden van het bedrijvennetwerk, en verzorgt zij de verbinding met relevante
netwerken en overlegstructuren.
In 2016 wordt verder ingezet op het profileren van de IJmond als technologie regio. Doel is er voor te zorgen
dat ook nieuwe bedrijven en vakopleidingen zich tot deze regio aangetrokken voelen. Zo wordt er een
bijdrage geleverd aan de realisatie van de Kopklas Havo 6 en een bijdrage geleverd aan de realisatie van
een Innovation Warehouse.
Offshore
De gemeente zet zich, in samenwerking met partners, in op het versterken van de positie van IJmuiden in de
offshore, o.a. door de havenregio als Energiehaven te promoten en te blijven deelnemen aan Amsterdam
IJmuiden Offshore Port (AYOP). Ook wordt ingezet op het faciliteren van de Averijhaven en het versterken
van de positie van IJmuiden als draaischijf voor vis. Door dit actief uit te dragen, deel te nemen aan het
visserijplatform en door te investeren in een kwaliteitsverbetering van het havengebied.
De kansen in de groeimarkt voor ferry en cruises wordt in 20016 gefaciliteerd en gestimuleerd door de
gemeente. Door deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) wordt IJmuiden als cruisedestinatie
gepromoot, gekoppeld aan Amsterdam. Verder zet de gemeente zich in (o.a. door lobby) om de vaargeul en
regelgeving rondom de IJmondhaven aan te passen om grotere cruiseschepen te kunnen ontvangen.
Subdoelstelling 1.1.2.
Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca.
Het coalitieakkoord 2014-2018 stelt dat de kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum van IJmuiden ter hand
wordt genomen. De herinrichting van de Lange Nieuwstraat met hoogwaardig openbaar vervoer start in
2015 en wordt in 2016 afgerond. Verwachting is dat deze kwaliteitsimpuls een positieve bijdrage zal hebben
op het ondernemersklimaat van Velsen.
De in 2015 opgestelde regionale detailhandelsnota wordt, na goedkeuring door de raad, uitgevoerd. Tevens
zal het vergroten van het organiserend vermogen van winkeliers en ondernemers worden bevorderd. In de
nota wordt o.a. een ontwikkelingsvisie en uitvoeringsstrategie opgenomen die gericht is op het versterken
van de detailhandelsstructuur.
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De gemeente Velsen wil een aantrekkelijk en goed functionerend horeca-aanbod voor inwoners en toeristen
realiseren, conform de nota Horecabeleid 2008-2015: ‘Het bevorderen van een zodanige ontwikkeling van
de horeca dat deze de attractie en leefbaarheid van het wonen, werken en verblijven in de gemeente Velsen
versterkt’. Dit betekent aan de ene kant het realiseren van groei en kwaliteit in de horeca en aan de andere
kant tegengaan van negatieve effecten van horeca in Velsen. Het Horecabeleid 2008-2015 wordt
geëvalueerd.
Subdoelstelling 1.2.1.
Het realiseren, versterken en in stand houden van de toeristische en recreatieve mogelijkheden voor
inwoners van Velsen, bezoekers en toeristen.
IJmuiden Rauw aan Zee
Via het project DNA Kust is voor IJmuiden aan Zee onderzocht wat de identiteit en unieke kenmerken voor
dat gebied zijn. Er is bekeken hoe IJmuiden aan Zee zich positioneert ten opzichte van andere kust-, en
havenplaatsen en welke kansen er zijn in de markt om daar goed op in te spelen. Belangrijkste opgaven
liggen op het gebied van toegankelijkheid (je komt IJmuiden via de achterdeur binnen), nautische beleving
(nog te weinig samenhang) en onuitgesproken (meer vertellen en laten zien wat er gebeurt). Met het
impulsproject Rauw aan Zee wil de gemeente haar deuren nadrukkelijk openzetten en met trotst laten zien
wat IJmuiden Rauw aan Zee is en wat het allemaal te bieden heeft aan de bezoekers en inwoners van
IJmuiden. Het integraal plan voor de belangrijke routes en knooppunten worden uitgevoerd. Met de
uitvoering van het plan worden verbindingen gestimuleerd tussen de toeristische attracties en het gevoel van
welkom zijn vergroot. Daarnaast worden nieuwe initiatieven van ondernemers die gericht zijn op IJmuiden
Rauw aan Zee’ gefaciliteerd en gestimuleerd. Naar verwachting worden 3 nieuwe wind- en
watersportlocaties gerealiseerd, één op elk strand. Dan zijn er duidelijk herkenbare locaties op alle stranden
voor de wind- en watersportliefhebbers met extra voorzieningen.
Kustvisie & KIIC (Kust Innovatie en Informatie Centrum)
Met Kondor Wessels Vastgoed en de eigenaren in het gebied wordt gewerkt aan een aanpassing van het
plan kustvisie 2006. Daarbij wordt onder andere bekeken op welke locatie het KIIC het beste gerealiseerd
kan worden. Eind 2015 of begin 2016 wordt dit nieuwe ambitiedocument ter vaststelling aan de raad
aangeboden. Als de raad hier mee instemt zal het plan verder uitgewerkt worden, zodat in het najaar gestart
kan worden met een nieuw bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. In 2016 verwachten we
duidelijkheid te hebben of naast de publiekrechtelijke taken van de gemeente nog andere inbreng, zowel
financieel als wat betreft ambtelijke inzet, wenselijk zal zijn voor deze ontwikkeling. In 2016 wordt
meegedacht over de realisatie van een tijdelijk informatiepunt voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in
IJmuiden aan Zee.
Streven is in januari 2016 met het Pieter Vermeulen Museum en andere partners een Stichting op te richten
van waar uit een tentoonstellingsontwerp en schetsplan voor het gebouw en een exploitatieplan gemaakt
worden. In Programma 5 is meer informatie opgenomen over het KIIC.
Havenkwartier en ferry & cruisevaart
De ferry- en cruisevaart is een sector waar nog steeds groei in zit. Dagelijks vaart een toeristenstroom vanuit
Newcastle de IJmuidense haven in en uit. Daarnaast liggen er regelmatig grote cruiseschepen in de
IJmondhaven. Er wordt op de passagiers ingespeeld door deze te voorzien van de toeristische informatie
van de gemeente Velsen. Zo ligt er aan boord van de ferry een brochure en is er informatie te vinden over
de mogelijkheden in Velsen bij de cruiseterminals. Als het gebied van de Halkade aantrekkelijker wordt
gemaakt kan er extra op de passagiers ingespeeld worden. Het impulsproject ‘Havenkwartier’ zet in op een
integrale aanpak van dit gebied. In Programma 9 is meer informatie over het impulsproject opgenomen.
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Recreatie en toerisme
De marketing en promotie blijft gericht op de regio Amsterdam. Het concept IJmuiden Rauw aan Zee wordt
daarbij gebruikt als kader voor de uitingen en in te zetten middelen. De gemeente neemt opnieuw deel aan
het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Via dat project worden internationale toeristen gestimuleerd
een bezoek te brengen aan de regio.
Verder wordt ingezet op het verbeteren van de toeristisch-recreatieve verbindingen. Een van de
uitgangspunten is om recreatie dichtbij huis mogelijk te maken. Het wandelnetwerk wordt in Velsen verder
uitgerold en thematische routes binnen de IJmond uitgewerkt. Het fietsknooppuntennetwerk zal in 2016
worden gebruikt om aantrekkelijke fietsroutes samen te stellen.
In MRA verband samengewerkt aan het uitvoeren van het actieprogramma van de strategische agenda
Toerisme 2025 van de MRA. Intentie is meer thema’s samen uit te voeren in de MRA om daarmee efficiënter
en effectiever de gewenste doelen te kunnen bereiken door de krachten te bundelen. Te denken valt aan
een intensievere samenwerking op het gebied van marketing en promotie, nu ook gericht op de inwoners
van de MRA i.p.v. alleen de internationale toeristen. Het stimuleren van fietsverhuur en vervoer over water
en het verbeteren van de informatievoorziening van bezoekers.

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.1
Indicator

Type

Bron

Laatste
meting

Aantal bedrijfsvestigingen

Kamer van
Koophandel

2014

Aantal werkzame personen

Kamer van
Koophandel

2014

Waarde
meting

2016

2017

2018

2019

3.910

-

-

-

32.820 32.820

-

-

-

3.910

Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.2.
Indicator

Type

Bron

Laatste
meting

Waarde
meting

2016

2017

2018

2019

Beoordeling voorzieningen strand en haven

Effect

Leefbaarheids
monitor

2015

6,9

#

7,1

#

7,3

Tevredenheid recreatiemogelijkheden

Effect

Leefbaarheids
monitor

2015

76%

#

80%

#

83%

Toelichting indicatoren:
In de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool # staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats.
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Programmabegroting
Program m a 1
Econom ische ontw ikkeling, recreatie en
toerism e

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Economische stimulering

1.472

-207

1.265

1.542

-112

1.430

1.647

-250

1.397

Totaal autorisatieniveau 1.1

1.472

-207

1.265

1.542

-112

1.430

1.647

-250

1.397

Toerisme

300

0

300

407

0

407

276

0

276

Recreatie

577

-570

7

584

-594

-10

652

-654

-2

Totaal autorisatieniveau 1.2

877

-570

307

991

-594

396

928

-654

274

-706

1.826

2.575

-905

1.671

0

0
0

0

-905

1.671

Totaal saldo van baten en lasten

2.349

-777

1.572

2.533

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

2.349

-777

1.572

Begrote resultaat

2.533

0

0

-706

1.826

2.575

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 1.1
Nieuw beleid
Citymarketing
In het kader van citymarketing zal de citymarketeer alle activiteiten die de gemeente (met zijn partners)
ontplooit om de stad te promoten als woonplaats, als vestigingsplaats voor bedrijven en als
ontmoetingsplaats voor bezoekers en toeristen ondersteunen. Hoofddoel van citymarketing is het helpen
realiseren van de Visie op Velsen 2025. Structureel is hiervoor € 95.400 opgenomen in de begroting.
Autorisatieniveau 1.2
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota
• Kustvisie (€ 20.000 baten en lasten).
Spaarnwoude
In het kader van het BTW compensatiefonds inzake Recreatieschap Spaarnwoude kan de BTW verhaald
worden. Dit levert jaarlijks € 60.000 voordeel op.
Meerjarenperspectief
Program m a 1
Econom ische ontw ikkeling, recreatie en
toerism e

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

(bedragen * €1.000)

Economische stimulering

1.265

1.430

1.430

1.397

1.392

1.364

1.362

Toerisme

300

407

407

276

275

273

273

Recreatie

7

-10

-10

-2

-5

-20

-30

1.572

1.826

1.826

1.671

1.662

1.618

1.605

0

0

0

0

0

0

0

0
1.572

0
1.826

0
1.826

0
1.671

0
1.662

0
1.618

0
1.605

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat
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Overzicht incidentele baten en lasten
n.v.t.
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Programma 2 Werk en Inkomen
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

Subdoelstellingen
Subdoelstelling 2.1.1.
Het zoveel mogelijk
(terug)leiden van
(potentiële) uitkeringsgerechtigden naar een
reguliere werkgever

Hoofddoelstelling 2.1.
Het bevorderen van
arbeidsparticipatie
Collegeproducten
C 6022 Re-integratie
C 6024 Sociale
werkvoorziening

Subdoelstelling 2.1.2.
Het behouden en
bevorderen van de
maatschappelijke
participatie van langdurige
of blijvend uitkeringsgerechtigden
Subdoelstelling 2.1.3
Het toeleiden van
arbeidsbeperkte
uitkeringsgerechtigden
naar beschut werk als
regulier werk niet
mogelijk is

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 6025 Armoedebestrijding

Subdoelstelling 2.2.1
Het voorzien in de
algemene bestaanskosten
van degenen die zijn
aangewezen op een
uitkering binnen de
wettelijke voorschriften en
richtlijnen

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.

Prestaties

Zo min mogelijk inwoners
afhankelijk van een uitkering,
door efficiënte en effectieve reintegratietrajecten

Zo veel mogelijk langdurig
uitkeringsgerechtigden via een
op maat gericht traject, in de
maatschappij gere-integreerd

Arbeidsbeperkte inwoners zijn
zo min mogelijk afhankelijk
van een uitkering en zo veel
mogelijk geïntegreerd in het
werkproces

Zo veel mogelijk rechthebbende
inwoners ondersteund met een
uitkering

Door uitvoering van een op
maatwerk gericht armoedebeleid
zoveel mogelijk rechthebbende
inwoners ondersteund met de
beschikbare voorzieningen
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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 het eigen belang van de inwoners, maar ook in het belang
van de samenleving.
Een uitkering ontvangen zonder actieve deelname is er bijna niet bij. Als werk nog niet mogelijk is wordt een
actieve bijdrage van de uitkeringsgerechtigde verwacht. Wij zien het als een uitdaging om hieraan op een
constructieve en zorgvuldige wijze invulling te geven.
Gericht arbeidsmarktbeleid op het gebied van onderwijs en economische ontwikkeling blijft nodig om de
aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De realiteit is dat een klein deel van
de beroepsbevolking altijd moeilijkheden zal ondervinden op de arbeidsmarkt. Dit geldt niet voor het grootste
deel. De gemeentelijke inzet bij de begeleiding van cliënten 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.
De transformatie in het sociaal domein staat centraal. De Participatiewet invoeren is meer dan een
verandering in het beleid. De beperkte budgettaire ruimte dwingt de gemeente tot scherpe keuzes in beleid
en uitvoering. De opgave die volgt uit de Participatiewet vraagt om een cultuurverandering, die
samenwerking vergt, efficiëntere bedrijfsvoering, effectiever opereren op de arbeidsmarkt, vernieuwend
handelen, betere processen rondom de uitkeringsaanvraag (de toegangspoort), klanten in hun kracht zetten
en verbinding met andere decentralisaties.
Contextomschrijving
Participatiewet
De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht. Beleid en uitvoering zijn daar inmiddels op aangepast.
Na de transitie van de taken wordt nu verder invulling gegeven aan de transformatie van de dienstverlening.
Voor de Participatiewet betekent dit concreet dat in 2016 onderzocht gaat worden op welke wijze de
dienstverlening binnen het sociaal domein slim aan elkaar verbonden kan worden. Zoals ook in het
programmaplan transitie en transformatie van het sociaal domein 2015-2018 aangegeven, zal dit in ieder
geval zijn op het gebied van sociale activering, doelgroepenvervoer, inspraak door cliënten organisaties en
dagbesteding/ beschut werk. Het identificeren van raakvlakken en integrale samenwerking op het terrein van
de participatie en de overige leefdomeinen is een speerpunt van de transformatie.
Onderdeel van de Participatiewet is het creëren van meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking, de
zogeheten garantiebanen. De werkgevers in de regio zijn hier begin 2015 over geïnformeerd op de Werktop.
De gemeente Velsen werkt intensief samen in de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio bestaat uit de
gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland en het UWV.
De voortgang op de invulling van de garantiebanen wordt in overleg met de sociale partners gemonitord in
het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en
werkgevers- en werknemersorganisaties in de arbeidsmarktregio. De werkbedrijven vormen de schakel
tussen mensen met een arbeidsbeperking én de extra banen (garantiebanen) die werkgevers voor de
doelgroep hebben afgesproken. Bij het plaatsen van deze mensen krijgen zij ondersteuning van IJmond
Werkt!
Financieringssystematiek Participatiewet
De middelen voor re-integratie komen samen in het gebundeld participatiebudget. Daarin worden de
volgende geldstromen gebundeld: het huidige werkdeel dat beschikbaar was onder de Wet werk en bijstand,
de huidige middelen voor de WSW en de re-integratiemiddelen voor de groep voormalige Wajongers. Dit is
de groep jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden, die voor 01 januari 2015 onder de
verantwoordelijkheid van het UWV vielen.
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Daarnaast ontvangt de gemeente een gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond
van de Participatiewet, de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers),de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen) en het Bbz 2004 (Bijstandsbesluit zelfstandigen). Vanaf 2015 kunnen gemeenten de
gebundelde uitkering ook benutten voor de inzet van het nieuwe instrument loonkostensubsidie.
Beleid/kader dat van kracht is
•
Collegeprogramma 2014-2017
•
Coalitieakkoord 2014-2018
•
Visie op Velsen 2025
•
Perspectiefnota 2015
•
IJmondagenda 2015
•
Strategische agenda 2013-2016
•
Participatiewet
•
Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
•
Prestatieafspraken IJmond Werkt!
•
Maatregelenverordening
•
Re-integratieverordening
•
Handhavingsverordening
•
Verordening tegenprestatie
•
Verordening individuele studietoeslag
•
Verordening individuele inkomenstoeslag
•
Verordening cliëntenparticipatie
•
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
•
Verordening kinderopvang
•
Minimabeleid (inkomensondersteuning)
•
Verordening loonkostensubsidie
•
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers respectievelijk gewezen zelfstandigen, de daarop gebaseerde nadere
regelgeving (IOAW/IOAZ)

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
Velsen heeft op het gebied van re-integratie haar krachten gebundeld met de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!. IJmond Werkt! begeleidt alle
mensen die aanspraak maken op een Participatiewet-uitkering en die een overbrugbare afstand tot de
arbeidsmarkt hebben naar een betaalde baan. IJmond Werkt! ontwikkelt een uitvoeringsplan. In dit
uitvoeringsplan werkt IJmond Werkt! de prestatieafspraken verder uit. In 2016 zijn de gemeenten hierdoor
nog meer in staat om de prestaties te volgen en, indien nodig, bij te sturen.
IJmond Werkt! draagt in grote mate bij aan het bereiken van de doelstelling van het programma.
Uitgangspunt voor IJmond Werkt! is dat er vanaf 2017 sprake is van een meerjarige sluitende begroting.
IJmond Werkt! heeft de primaire begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2020 opgesteld en is er in
geslaagd om deze begroting structureel sluitend te presenteren. Dit is een aanzienlijke vooruitgang ten
opzichte van de vorige raming in de meerjarenbegroting 2016–2019.
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IJmond Werkt! gebruikt de volgende instrumenten om de klanten te begeleiden naar de arbeidsmarkt en uit
te laten stromen uit de uitkeringssituatie:
De groepsintake
Training “sterk naar werk”
Trainingen in het Arbeidsdiagnose en trainingscentrum
Bemiddeling via het werkgeversservicepunt
Werkstages
Leerwerktrajecten
Leerwerkbedrijf Perspectief
Perspectief beheert vier leerwerkbedrijven voor jongeren van 16 tot 23 jaar die zijn aangewezen op extra
zorg en aandacht. De doelgroep zijn vaak werkzoekende jongeren met multi-problematiek en jongeren uit de
Entreeopleiding. De kans is groot dat deze jongeren geen startkwalificatie behalen en uiteindelijk in de
uitkering belanden. Het leerwerkbedrijf Perspectief kan hen helpen onderwijs te volgen en werk te vinden.
De trajecten worden deels gefinancierd vanuit een ESF subsidie en kosten de gemeente hierdoor maximaal
€ 6.000 per traject per jaar.
Subdoelstelling 2.1.2
Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van langdurige of blijvend
uitkeringsgerechtigden
Er is een groep uitkeringsgerechtigden die (nog) niet in staat is te werken. Van het totale aantal
uitkeringsgerechtigden is ongeveer de helft langdurig aangewezen op inkomensondersteuning en zorg door
de gemeente. Het betreft ongeveer 650 personen.
Om sociaal isolement te voorkomen, onbenutte kwaliteiten aan te boren en werkvaardigheden te versterken
worden jaarlijks 40 trajecten sociale activering ingekocht bij de Stichting Welzijn Velsen (deze trajecten
worden niet betaald vanuit het re-integratiebudget). Dit project heet Onbenutte Kansen. Daarnaast wordt
deze doelgroep op aanvullende inkomensondersteuning gewezen en naar zorg en vrijwilligerswerk geleid.
Ook de verplichte tegenprestatie is sinds 2014 een belangrijk instrument om deze doelgroep te laten
meedoen in de maatschappij. In 2016 streven we ernaar om de organisaties waar een tegenprestatie kan
worden verricht uit te breiden. Wij zullen ook gaan onderzoeken of het mogelijk is om mensen bij
bijvoorbeeld sportverenigingen een tegenprestatie te laten doen.
Om deze groep toch maximaal te kunnen ondersteunen, wordt naar creatieve oplossingen gezocht. Onder
andere door aansluiting te zoeken bij het project Kansen & Zo door Stichting Welzijn Velsen. Zie voor meer
informatie over Kansen & Zo programma 3.
Subdoelstelling 2.1.3
Het toeleiden van arbeidsbeperkte uitkeringsgerechtigden naar werk.
Met de nieuwe vorm van dienstverlening wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de klant in plaats van
zijn onmogelijkheden. Hierdoor is het belangrijk dat een klant zich inzet en ontwikkelt bij een reguliere
werkgever. In 2016 zal onderzocht worden of beschut werk nog onderdeel gaat uitmaken van deze nieuwe
vorm van dienstverlening.
Subdoelstelling 2.2.1.
Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen op een uitkering binnen de
wettelijke voorschriften en richtlijnen
De dienstverlening aan potentiële uitkeringsgerechtigden is zo ingericht dat rechthebbenden zo snel mogelijk
een uitkering ontvangen en in hun algemene bestaanskosten kunnen voorzien. Dat is de ene kant van de
doelstelling. De andere kant is om mensen die er geen recht op hebben, uit de uitkering te houden. De basis
hiervoor ligt vast in het Handhavingsbeleidsplan 2013-2016.
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Na vaststelling van het IJmondiale Handhavingsbeleidsplan zullen we in 2016 starten met IJmondiale
handhavingsuitvoering. De uitgangspunten hiervan zijn:
- Vroegtijdig informeren: Het bieden van goede voorlichting over rechten en plichten voorkomt fraude
door onwetendheid.
- Optimaliseren dienstverlening: Door de dienstverlening overzichtelijk in te richten worden
bureaucratische en administratieve lasten voor de cliënten beperkt en wordt naleving
vergemakkelijkt.
- Controleren op maat: In plaats van standaardcontroles worden controles toegespitst op de persoon.
- Daadwerkelijk sanctioneren: In geval van fraude moet het teveel betaalde bedrag worden
teruggevorderd worden en ook daadwerkelijk geïnd.
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.
Velsen voert een ruimhartig armoedebeleid en ondersteunt hiermee maximaal de kwetsbare groepen.
Binnen het armoedebeleid gaat bijzondere aandacht uit naar kinderen die opgroeien in arme gezinnen en
alleenstaande ouders. Zo komen kinderen onder andere in aanmerking voor een 10-badenkaart voor het
zwembad, een fiets en een vergoeding voor deelname aan sportactiviteiten. De mogelijkheden tot het
vergoeden van een seizoenskaart voor de speeltuin worden onderzocht.

Het rijk heeft structureel extra middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking
gesteld. De wens van de gemeenteraad is dat deze extra middelen ten goede komen aan de doelgroep.
We willen die extra middelen de komende jaren op de volgende wijze inzetten:
1. Schuldpreventie (programma 3): blijvende aandacht voor de preventie van schulden;
2. Bijzondere aandacht voor kinderen: sociaal isolement van kinderen uit arme gezinnen voorkomen;
3. Alleenstaande ouders: aandacht voor deze doelgroep die het financieel lastig heeft;
4. Individualisering en maatwerk: Het beoordelen van de persoonlijke situatie van klanten doet meer recht
aan de bedoeling van de bijzondere bijstand;
5. Bereik doelgroep vergroten: met extra inzet op communicatie beter bekendheid geven aan de
inkomensondersteunende regels.

Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.1.
Indicator

Type

Bron

Percentage uitgestroomde Prestatie- IJmond Werkt!
uitkeringsgerechtigden
indicator
(Participatiewet, IOAW,
IOAZ, BBZ)

Laatste

Waarde-

meting

meting

2013

37%

2016

50%

2017

50%

2018

50%

2019

50%

Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.2.
Indicator

Type

Bron

Aantal langdurig uitkeringsgerechtigden Prestatie- Gemeentelijke
in een sociaal activeringstraject
indicator realisatie

Laatste

Waarde-

meting

meting

2013

60

2016

100

2017

120

2018

140

2019

160
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Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.3.
Indicator

Percentage plaatsingen
met loonkostensubsidie
regulier

Type

Prestatie-

Bron

Gemeentelijke realisatie

Laatste

Waarde-

meting

meting

n.v.t.

n.v.t.

Laatste

Waarde-

meting

meting

2016

2017

27%

2018

30%

2019

33%

36%

indicator

Indicatoren bij subdoelstelling 2.2.1.
Indicator

Aantal
uitkeringsgerechtigden
(Participatiewet, BBZ)

Type

Prestatie

Bron

Gemeentelijke realisatie

2013

2016

1.216

2017

1.350

2018

1.330

2019

1.300

1.250

Indicatoren bij subdoelstelling 2.2.2.
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde-

meting

meting

2016

2017

2018

2019

Aantal toegekende
aanvragen bijzondere
bijstand

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2013

4.050

4.200

4.200

4.200

4.200

Aantal verleende kwijtscheldingen
gemeentelijke
belastingen

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2013

1.466

1.400

1.400

1.400

1.400

Programmabegroting
Program m a 2 Werk en inkom en

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Sociale w erkvoorziening

6.566

-6.590

-24

6.237

0

6.237

6.197

0

6.197

Re-integratie

2.558

-1.914

644

2.581

-1

2.580

1.876

-1

1.875

Totaal autorisatieniveau 2.1

9.124

-8.504

620

8.818

-1

8.817

8.073

-1

8.072

115

0

115

127

0

127

30

0

30

20.619

-17.717

2.902

20.585

-17.133

3.452

21.002

-16.673

4.329

Kindplaatsen
Uitkeringsverstrekking
Armoedebestrijding

4.284

-258

4.026

4.195

-56

4.139

2.973

-56

2.917

Totaal autorisatieniveau 2.2

25.018

-17.975

7.043

24.907

-17.189

7.718

24.004

-16.729

7.275

Totaal saldo van baten en lasten

-17.190

16.535

32.078

-16.730

15.348

0

0
-161

-161

-16.890

15.187

34.142

-26.479

7.663

33.725

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-772

-772

34.142

-27.251

6.892

Begrote resultaat

33.725

-829

-829

-18.019

15.706

32.078

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
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In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 2.1
Nieuw beleid
Leerwerkbedrijven
Gezien de ontwikkelingen in 2015 tot nu toe, blijkt het aantal aanmeldingen bij Perspectief voor de
leerwerktrajecten sneller te gaan dan verwacht. Dit komt enerzijds door de goede resultaten van Perspectief
(een slagingspercentage van gemiddeld 70%) en anderzijds omdat we intensiever samenwerken met de
gemeenten in Zuid-Kennemerland en hierdoor meer bekend raken met de mogelijkheden van Perspectief.
De verwachting is dat het aantal aanmeldingen kan stijgen tot 9 à 10 per jaar. Voorgesteld wordt maximaal 8
trajecten mogelijk te maken. Een traject kost maximaal € 6.000 per jaar. De totale kosten van € 48.000
worden voor € 42.000 gedekt uit bestaande budgetten, waarvan € 15.000 uit jeugdbeleid (programma 4).
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• IJmond Werkt! (€ 52.000);
• Algemene uitkering bijstelling participatiewet (€ 358.000).
Algemene uitkering – decentralisatie Participatiewet
In de meicirculaire 2015 zijn enkele aanpassingen in de macrobudgetten bekend gemaakt, als gevolg van
correcties in de opbouw van dit budget. De aanpassingen in de door de gemeente te ontvangen
Participatiewet bedraagt € 132.000, dit is heeft betrekking op:
• Het overgangstraject van het onderdeel re-integratie;
• Bij participatie zijn de gegevens geactualiseerd, voor ‘de blijf kansen Wsw’ en de basisgegevens
voor het onderdeel re-integratie.
Het beschikbare budget voor de uitvoering van deze wet is met het bedrag bijgesteld.
Autorisatieniveau 2.2
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Armoedebeleid (€ 400.000).
Kostenverdeling / toerekening personele inzet
Gedurende 2015 is meer zicht gekomen op waar de inzet van personeel voor de decentralisaties benodigd
is. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de toerekening.
Mutaties reserves
In dit programma is een bijdrage uit de reserve Participatiewet (voorheen reserve WWB) voorzien van
€ 160.000 om de hogere uitgaven te compenseren die niet door de rijksinkomsten worden gedekt.
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Meerjarenperspectief
Program m a 2
Werk en inkom en

Rekening
2014

Primitieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
2.902
2.989
3.452

(bedragen * €1.000)

Uitkeringsverstrekking

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

4.329

3.741

3.659

3.649

Re-integratie

644

2.383

2.580

1.875

1.424

1.059

843

Kindplaatsen

115

127

127

30

30

30

30

Sociale w erkvoorziening
Armoedebestrijding

-24

6.237

6.237

6.197

6.197

6.197

6.197

4.026

3.588

4.139

2.917

2.780

2.640

2.505

Totaal saldo van baten en lasten

7.663

15.324

16.535

15.348

14.172

13.585

13.225

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

0

0

0

0

398

423

423

-772
6.891

-240
15.084

-829
15.706

-161
15.187

0
14.570

0
14.008

0
13.648

Grafiek ontwikkeling omvang bijstandsgerechtigden

Bijstandsgerechtigden
1400
1200

Aantal

1000
800
600
400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisatie t/m 2014
Prognose 2015 t/m 2019

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp
2 Participatie (voorheen WWB)

2016
-160

2017
398

2018
423

2019

Toelichting

423 Uitkeringsverstrekkingen
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Programma 3 Maatschappelijke zorg
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen
Hoofddoelstelling 3.1
Velsenaren zijn actief
betrokken bij hun woonomgeving en sociale
verbanden die daarin
bestaan.
Collegeproducten
C6035 Welzijns- en
basisvoorzieningen

Hoofddoelstelling 3.2
Velsenaren kunnen heel
goed voor zichzelf
zorgen en weten eventuele lichte vormen van
hulp daarbij goed te
vinden.
Collegeproducten
C6037 Maatschappelijke
begeleiding Specifieke
doelgrepen
C6038 Overig
volksgezondheid

Hoofddoelstelling 3.3
Voor Velsenaren die niet
zelfstandig of met behulp
van hun omgeving voor
zichzelf kunnen zorgen,
is er een aanbod op maat.
Collegeproduct
C6030 Jeugd en WMO
C6031 Individuele verstr.
C6032 Hulp bij het
Huishouden
C6034 Opvang en
Inburgering
C6039
Schuldhulpverlening

Subdoelstellingen
Subdoelstelling 3.1.1.
Velsenaren doen vrijwilligerswerk in de wijk
en in de gemeente; en
zorgen voor elkaar.

Subdoelstelling 3.1.2.
Inwoners, gemeenten en
partners in de wijk
werken aan een sociale,
hele, schone en veilige
omgeving
Subdoelstelling 3.2.1
Het voorkomen en vroeg
signaleren van
knelpunten op het
gebied van gezondheid,
psychosociaal
functioneren en
schulden, inclusief het
bieden van lichte ondersteuning

Subdoelstelling 3.3.1.
Het bieden van voorzieningen en diensten
aan inwoners zodat zij
zelfstandig een huishouden kunnen voeren
en kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk
verkeer.
Subdoelstelling 3.3.2.
Het bieden van een
financiële tegemoetkoming aan chronisch
zieken.
Subdoelstelling 3.3.3.
Het ondersteunen van
inwoners in het traject
schuldhulpverlening
Subdoelstelling 3.3.4.
Het bieden van opvang
en beschermd wonen

Prestaties
- Het aantal bemiddelingen/matches via het
Servicecentrum/BUUV
neemt toe;
- Het aantal wijkinitiatieven
neemt toe;
- Het aantal ondersteunende mantelzorgers/
zorgvrijwilligers neemt
toe of blijft gelijk
Kerncijfer tevredenheid over
de leefomgeving neemt toe
of blijft gelijk
- Problemen zijn in vroegtijdig stadium onderkend,
uitstroom naar duurdere
zorg wordt ondervangen
- De hulpvraag wordt zo veel
mogelijk integraal benaderd
en opgelost, daar waar
mogelijk gebruik makend
van de eigenkracht en
samenkracht van Velsenaren
- Na afronden van korte
ondersteuning kan de cliënt
zijn eigen problemen weer
oplossen
- Gezondheidsaspecten zijn
meegewogen in bestuurlijke
besluitvorming, ook in
andere programma’s
Per voorziening: - voldoen
aan de resultaatverplichting in
de Wmo; - tevredenheid van
cliënten
Aantal verstrekkingen

Na afloop van het traject
zijn de schulden gesaneerd;
de cliënt heeft vermogen om
in de toekomst schulden te
voorkomen.
a) a) voorkomen van huisuitzettingen
b) b) voldoende capaciteit
c) c) terugkeer naar
huurwoning wordt
bevorderd
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Uitgangspunten voor dit programma
Bij de ondersteuning van kwetsbare mensen staat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners centraal. Dit
betekent dat wij in eerste instantie naar de mogelijkheden en talenten van Velsenaren kijken. Gemeente
Velsen staat daarnaast voor een samenleving waar mensen elkaar willen bijstaan en voor elkaar willen
zorgen. Mocht de eigen kracht of hulp uit de omgeving onvoldoende zijn, dan ondersteunt de gemeente haar
inwoners door het bieden van algemene voorzieningen, ofwel voorzieningen die voor iedereen toegankelijk
zijn. Indien dit niet voldoende is zijn geïndiceerde voorzieningen een oplossing. Voorbeelden zijn
huishoudelijke hulp of een scootmobiel.
Als het gaat om de participatie en zelfredzaamheid van haar inwoners heeft de gemeente de opdracht om
mensen hierin te ondersteunen (een passende oplossing bieden). Op deze wijze kunnen inwoners van
Velsen rekenen op een stevig vangnet.
Deze werkwijze sluit aan op de decentralisatie in het sociale domein. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor zorg, welzijn en werkvoorziening. Deze transitie en transformatie betekenen een
andere nieuwe manier van werken en inzet van middelen gericht op zorg en welzijn en een integrale
benadering van de zorgvraag van cliënten. Dit houdt in dat we werken volgens het principe van één
huishouden, één plan, één regisseur. We streven naar laagdrempelige, zichtbare en herkenbare toegang tot
maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Sociale wijkteams zijn hiervoor een
belangrijk instrument.
Contextomschrijving
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
De nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning is sinds 1 januari 2015 van kracht. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een
beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning is erop gericht dat
mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of
psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als
gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan
beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Revisie sociale basisinfrastructuur
De komende jaren staan in het teken van transformatie. Dit betekent onder andere dat de gemeente zich
meer dan voorheen richt op het organiseren van een integrale benadering van de hulpvraag van de cliënt.
Om een compleet beeld van de problemen te krijgen wordt breder doorgevraagd op verschillende
levensterreinen. Velsen versterkt en herstructureert daarnaast de sociale basisinfrastructuur. Hieronder
verstaan we de algemene voorzieningen, diensten en netwerken die het mogelijk maken dat mensen op een
prettige manier in hun sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken en gezinnen) kunnen samenleven en
kunnen participeren in de samenleving.
Deze herstructurering is nodig om algemene voorzieningen beter te laten aansluiten op de geïndiceerde
zorg. Algemene voorzieningen hebben een belangrijke preventieve functie ten opzichte van duurdere,
geïndiceerde voorzieningen.
De vraag naar algemene voorzieningen monitoren wij met regelmaat, zodat deze zo goed mogelijk aansluit
bij de behoeften van inwoners. Met welzijnspartners en zorgaanbieders kijken wij bovendien hoe bestaande
accommodaties effectief kunnen worden benut om de nieuwe doelen te bereiken en hoe wij de gewenste
resultaten zo efficiënt mogelijk gaan faciliteren.
De transformatie betekent niet alleen nieuwe taken voor de gemeente, maar betekent ook een cultuuromslag
die we moeten realiseren. Met bewoners en uitvoeringspartners staan we voor een grote taak als het om
rolopvatting en uitvoering gaat. Zie hiervoor ook de sociale paragraaf.
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Beleid/kader dat van kracht is
• Coalitieakkoord 2014-2018
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2015
• Wmo-visie ‘Samen aan de slag’ (2012-2015)
• Nota Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning
• Nota Welzijn Nieuwe Stijl
• Vrijwillige inzet in Velsen
• Beleidsplan decentralisatie Awbz
• Lokaal gezondheidsbeleid 2012 – 2015
• Wmo-verordening 2014
• Visie Luchtkwaliteit IJmond
• Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2013 - 2014
• Wet Inburgering
• Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2015
• Verordening Wet inburgering 2013 gemeente Velsen
• Beleidsregel Maatschappelijke participatie
• Nota Toegang sociaal domein, 2014
• Uitvoeringsnotitie Sociaal Wijkteams, 2014

Programmadoelstelling
Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijke verkeer met
specifieke aandacht voor de positie en de mogelijkheden van de kwetsbare burgers.
Subdoelstelling 3.1.1.
Velsenaren doen vrijwilligerswerk in de wijk en in de gemeente; en zorgen voor elkaar.
Lokaal welzijnswerk van belang bij transformatie
Een belangrijke transformatie opgave voor de gemeente is om in beeld te krijgen wat nodig is om mensen in
staat te stellen zelf regie te voeren en eigen oplossingen te realiseren en de rol van de overheid daarbij goed
in te vullen. Het lokaal welzijnswerk is hier een belangrijke partner in: Stichting Welzijn Velsen (SWV) en
Socius. In 2015 heeft het college samen met SWV een ‘veranderagenda’ opgesteld. Die wordt in 2016
verder uitgewerkt. Doel van deze agenda is zinvolle vernieuwing van het welzijnswerk tot stand te brengen.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om dagbestedingsactiviteiten voor mensen die voorheen in een intramurale
voorziening verbleven. Een voorbeeld is het project ‘Kansen enzo’. SWV neemt hiervoor ook deel aan een
traject ‘In voor Zorg’, dat door het ministerie van VWS gefinancierd wordt. Dit doet SWV samen met de
Stichting Welzijn Beverwijk.
De veranderagenda brengt ook in beeld aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om die
vernieuwing te bewerkstelligen, zoals de herziening van het gemeentelijk accommodatiebeleid (zie
programma 9) of vernieuwing van financieringsstructuren, zoals subsidiebeleid.
Buurthuizen en vrijwilligerswerk
SWV begeleidt een breed pakket aan activiteiten in alle wijken van de gemeente. Veelal vanuit de
buurthuizen, die tegenwoordig al vrijwel volledig door vrijwilligers gerund worden. Deze tendens wil de
gemeente Velsen in 2016 versterken. Daarnaast blijft het profileren en versterken van de
bewonersmarktplaats BUUV ook in 2016 een speerpunt. BUUV brengt mensen bij elkaar die iets voor elkaar
willen betekenen (vraag en aanbod).
Vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker als het om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden gaat van de
gemeente. De gemeente Velsen stimuleert vrijwillige inzet en ondersteunt vrijwilligers om zich in te zetten
voor een ander of voor de buurt. Een van de maatregelen betreft het verduidelijken van de budgetten en de
mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Hiertoe ontwikkelen we een nieuwe beleidsregel.
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Daarnaast zetten we in 2016 in op groei van het Platform vrijwilligers Velsen, waarbij vrijwilligersorganisaties
(zorg en welzijn) elkaar helpen om meer vrijwilligers aan zich te binden en meer samen op kunnen trekken.
Gezamenlijke huisvesting
Ook gepland voor 2016 is het ‘Welzijnsplein’. Dit is de gezamenlijke huisvesting van Socius, SWV,
Vluchtelingenwerk en mogelijke andere partners aan het Plein 1945 in IJmuiden. Dat biedt, naast een
gezamenlijke kantooraccommodatie, ook mogelijkheden om een aantal van hun diensten voor de burgers in
onderlinge samenhang aan te bieden. Bovendien is dit welzijnsplein centraal en toegankelijk gehuisvest en
biedt het een alternatieve invulling van een leegstaand winkelpand/kantoor.
Mantelzorg
Velsen investeert in 2016 samen met het Centrum Mantelzorg (Socius) in een beter bereik van
mantelzorgers – mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen. Doel is dat Mantelzorgers
weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Dit gebeurt in rechtstreekse contacten, maar vooral via
de sociale wijkteams, huisartsen en andere zorgverleners. Speerpunt is daarbij het voorkomen dat
mantelzorgers overbelast raken.
Het bereiken van jonge mantelzorgers is in 2016 een belangrijke opdracht. Dit gebeurt in afstemming met
scholen, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk (programma 4).
Subdoelstelling 3.1.2
Inwoners, gemeenten en partners in de wijk werken aan een sociale, hele, schone en veilige omgeving.
De gemeente werkt in 2016 aan een nieuwe nadere invulling van het wijkgericht werken. De gedachte ‘van
buiten naar binnen’ is hierbij een belangrijk begrip. Daarmee wordt bedoeld dat het beleid niet (binnen) op
het gemeentehuis wordt gemaakt, maar (buiten) samen met betrokkenen. Daarbij komen de rollen van zowel
bewoners, professionals als overheid in een ander licht te staan als het gaat om de herstructurering van de
sociale infrastructuur. Op basis van te formuleren wijkanalyses zijn bewoners meer leidend in het bepalen
van de opgaven per wijk. Hiertoe gaan gemeente en bewoners vaker in gesprek met elkaar.
Goede elementen van de huidige werkwijze worden voortgezet. In de huidige wijkteams werken politie,
woningcorporaties, stichting Welzijn Velsen en de gemeente samen aan een betere leefomgeving. Hiertoe is
in de perspectiefnota onder programma 10 formatie-uitbreiding op het gebied wijkrelatiemanagement
aangevraagd. In 2016 wordt verder ingezet op betere afstemming met de onder subdoelstelling 3.2.1
beschreven sociaal wijkteams.
Subdoelstelling 3.2.1
Het voorkomen en vroeg signaleren van knelpunten op het gebied van gezondheid, psychosociaal
functioneren en schulden, inclusief het bieden van lichte ondersteuning.
Sociaal wijkteams
De vier Sociaal wijkteams bieden een dekkende aanpak in de wijk om vroegtijdig knelpunten te signaleren
op het gebied van welzijn, gezondheid, psychosociaal functioneren en schulden. Het Sociaal wijkteam biedt
lichte laagdrempelige ondersteuning, maar richt zich ook op het versterken van de eigen kracht en de
zelfredzaamheid van de inwoner en het vergroten van het sociaal netwerk. Indien nodig schakelt het Sociaal
wijkteam snel door naar specialistische geïndiceerde hulp (2e lijn). Vragen van inwoners pakt het wijkteam
integraal – levensgebied overstijgend – op. De Sociaal wijkteams vormen daarmee een verbindende schakel
tussen de hoofddoelstellingen uit de doelenboom in programma 2 (Werk en Inkomen), 3 (Maatschappelijke
zorg) en 4 (Jeugd).
In 2016 vindt de verdere doorontwikkeling van de Sociaal wijkteams plaats. Dit is in de eerste plaats een
lokale aangelegenheid. Velsen werkt waar mogelijk samen met de andere IJmondgemeenten. Deze
doorontwikkeling bestaat onder meer uit het monitoren en bijstellen van de werkprocessen. Het uitbouwen
en verstevigen van de contacten met betrokken organisaties die gespecialiseerde hulp bieden staat
daarnaast hoog op de agenda.
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Het verder bouwen aan netwerkvorming met sleutelfiguren in de wijk is speerpunt. Professionals en
sleutelfiguren moeten elkaar gemakkelijk kunnen vinden en vertrouwen op elkaars deskundigheid en inzet.
We investeren in deskundigheidsbevordering en streven ernaar dat de teams steeds meer zelfsturend
worden. In 2016 continueren we de monitoring en evaluatie van de sociaal wijkteams, zodat tijdig kan
worden bijgestuurd waar dat nodig is.
Sociaal wijkteamconsulent
De gemeente Velsen wil de functie continueren van de in 2015 aangestelde sociaal wijkteamconsulent op
het gebied van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Zij onderhoudt als tweedelijns hulpverlener
nauwe contacten met de sociaal wijkteamleden om hen te informeren over ontwikkelingen op dit vlak. Indien
gewenst gaat zij samen met het sociaal wijkteam op bezoek bij de burger.
Deze functie van wijkteamconsulent biedt meerwaarde voor de kring van professionals rondom de sociale
wijkteams. De functionaris is een duidelijk aanspreekpunt voor vragen op het gebied van inkomen en
schulden. Daarnaast dragen de korte lijnen met de sociale wijkteams bij aan een goede dienstverlening.
Cliëntervaringsonderzoek
Vanuit het regionale programma Transformatie sociaal domein is de Gemeente in 2015 een onderzoek
gestart naar de cliëntervaring bij de Sociale Wijkteams. Dit onderzoek wordt in 2016 nader uitgewerkt en
jaarlijks herhaald.
Publieke gezondheid verbinden met Sociaal Domein
De publieke gezondheid is voor een belangrijk deel gericht op preventie en het verminderen van risico’s. Dit
beleid wordt in Velsen integraal vormgegeven op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (in samenhang
met programma 4), Milieubeleid en luchtkwaliteit (programma 8 en 9) en sportbeleid (programma 6).
Daarnaast werken we steeds meer aan goede netwerken en goede afstemming met reguliere eerste- en
tweedelijnsgezondheidszorg. De sociale wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vervullen
hier een spilfunctie.
De GGD is onderdeel van de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) en is de belangrijkste partner op het
gebied van publieke gezondheid. Om beter mee te kunnen bewegen met de nieuwe taken is deze
organisatie gestart met een cultuuromslag. Daarnaast ontwikkelt de GGD een Regionale Gezondheidsnota.
Individuele gemeenten kunnen hier wel nog lokale accenten of aanvullingen in aanbrengen. Deze nota wordt
naar verwachting in 2016 aan de gemeenteraden voorgelegd.
In 2016 voert de gemeente Velsen het project ‘Gezond in de Stad’ uit. De gemeente ontvangt hiervoor
middelen van het Rijk. Dit project is vooral gericht op het leggen van slimme en soms nieuwe verbindingen
tussen allerlei activiteiten en partners in een wijk. Bijvoorbeeld: de huisarts, het welzijnswerk, de school, de
sportvereniging en de sociale en fysieke wijkteams worden ingeschakeld om – nadrukkelijk samen met
inwoners – verbeteringen door te voeren, die uiteindelijk óók een positief effect hebben op de gezondheid.
In overleg met de politie, GGZ, huisartsen en de sociaal wijkteams werken we in 2016 aan ontwikkelpunten
in de huidige aanpak rondom het groeiende aantal verwarde mensen in onze gemeente.
Begraafplaatsen
Onder deze subdoelstelling vallen ook de gemeentelijke begraafplaatsen. Het aantal begrafenissen is de
afgelopen jaren stabiel tot licht dalend. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de relatieve
onbekendheid van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. In 2016 zal de mogelijkheid voor begraven op één
van de drie gemeentelijke begraafplaatsen meer onder de aandacht worden gebracht via gerichte publicaties
en contacten met uitvaartondernemers. Tevens krijgt de raad in 2016 een nieuwe begraafplaatsverordening
aangeboden. Hierin zal worden ingespeeld op de veranderingen in de uitvaartwereld (denk hierbij aan
natuurbegraven).
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Subdoelstelling 3.3.1
Het bieden van voorzieningen en diensten aan inwoners zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen
voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
Vanuit het Rijk is een korting opgelegd op het onderdeel hulp bij het huishouden van € 644.000,-. De
gemeente Velsen kan deze korting opvangen binnen de begrote bedragen van de totale Wmo-begroting. Dit
betekent dat voor deze rijkskorting geen aparte oplossing hoeft te worden gevonden.
We vangen een deel van de korting op door een verdere aanscherping van het Wmo-beleid van onder meer
de woonvoorzieningen. Eind 2015 leggen we een nieuwe Wmo-verordening voor aan de raad. Hierin krijgt
de aanscherping van het beleid voor 2016 vorm. Bovendien past het college de Beleidsregels hierop aan.
Los hiervan zetten we in 2016 het werken volgens het principe van De Kanteling voort. In deze nieuwe
werkwijze beoordelen Wmo-consulenten individuele hulpvragen om een maatwerkvoorziening. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de mate waarin aanvragers zelf voor een oplossing kunnen zorgen. Daarbij spelen
eigen kracht, eigen vermogen en hulp van familie en/of bekenden een belangrijke rol. Ook de nieuwe
voorzieningen overgenomen vanuit de Awbz (Begeleiding en Dagbesteding) worden op deze manier
beoordeeld.
Uit de eerste resultaten van het werken volgens deze methodiek blijkt dat het beroep op individuele
maatwerkvoorzieningen afneemt.
In 2016 starten we op regionaal niveau met een nieuwe onderzoeksmethode waarmee cliënttevredenheid
rondom de maatwerkvoorzieningen in de IJmondgemeenten gemeten wordt. Dit onderzoek wordt geleidelijk
uitgebreid.
Subdoelstelling 3.3.2
Het bieden van een financiële tegemoetkoming aan chronisch zieken
In het najaar van 2015 wordt de gewijzigde Wmo-verordening ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Daarin wordt de financiële tegemoetkoming aan chronisch zieken verder uitgewerkt. Deze tegemoetkoming
moet de gevolgen verzachten van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico. De financiële tegemoetkoming kan worden
aangevraagd zodra de Wmo-verordening in werking treedt. De verwachting is dat in 2016 ongeveer 1.100
tegemoetkomingen worden verstrekt.
Subdoelstelling 3.3.3
Het ondersteunen van inwoners in het traject schuldhulpverlening.
Landelijk is er sprake van een stijging van het aantal mensen met schulden. Bovendien neemt de hoogte
van de gemiddelde schuld toe. Velsen zet zoveel mogelijk in op het voorkomen van (verhoging van)
schulden.
De afgelopen twee jaren zijn verschillende preventieve projecten opgezet. De eerste resultaten zijn positief.
Uit onderzoek blijkt dat vroegsignalering loont. Daarnaast blijkt dat van financiële educatie op school een
goede preventieve werking uitgaat. Begin 2016 vindt een uitgebreide evaluatie plaats. Afhankelijk van deze
evaluatie bepalen we welke acties voor 2016 en verder worden opgezet.
Burgers die niet financieel zelfredzaam zijn ondersteunen wij in een traject schuldhulpverlening. Het traject
wordt in samenwerking met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en PLAN groep uitgevoerd.
In 2016 leggen we daarnaast een nieuw IJmondiaal beleidsplan ter vaststelling aan de raad voor met daarin
de visie en doelen voor de komende vier jaar.
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Subdoelstelling 3.3.4
Het bieden van opvang en beschermd wonen.
Maatschappelijke opvang
De gemeenten in de regio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer willen ervoor zorgen dat
daklozen die in de maatschappelijke opvang zitten, zo snel mogelijk weer terug kunnen naar hun gemeenten
van herkomst. Hiervoor hebben zij een protocol vastgesteld. Elke cliënt krijgt een trajectbegeleider die met
de gemeente van herkomst contact onderhoudt. De gemeenten van herkomst worden, nadat daklozen
buiten hun gemeente van herkomst 6 maanden of langer in een instelling voor maatschappelijke opvang
zitten, verantwoordelijk voor de kosten van de bijstand, Wmo-voorzieningen, schuldhulpverlening en
leerlingenvervoer. Op dit moment kunnen wij de kosten hiervoor nog niet ramen. Daar tegenover staat dat
de kosten voor maatschappelijke opvang van jongeren tussen de 18-23 jaar vervallen in het nieuwe protocol
voor de centrumgemeenten.
Beschermd wonen
In 2016 stelt centrumgemeente Haarlem in overleg met de andere gemeenten in IJmond, ZuidKennemerland een meerjarenbeleidsplan op over beschermd wonen: onderdak en begeleiding aan mensen
met een psychische aandoening. Het gaat om personen die ondersteuning nodig hebben om steeds beter
mee te kunnen doen aan de samenleving. Dit gebeurt vanuit een beschermde woonomgeving. Dit
meerjarenbeleidsplan wordt nog in 2016 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het tegengaan van
wachtlijsten vormt hierbij een belangrijk element. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld.

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.2
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde 2016

meting

meting

2017

2018

2019

Klanttevredenheid

Output

*

Zelfredzaamheid na afronding van het traject

Effect

*

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.3
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde 2016

meting

meting

2017

2018

2019

Uitvalpercentage traject schuldhulpverlening

Effect Sociaal.nl / PLAN groep 2012

13,59%

11%

11%

10%

10%

Slagingspercentage minnelijke schuldregeling

Effect Sociaal.nl / PLAN groep 2012

13,59%

27%

28%

30%

31%

Percentage WSNP verzoeken

Effect Sociaal.nl / PLAN groep 2012

64,08%

53%

51%

50%

49%

Aantal trajecten Sociaal.nl / PLAN groep

Effect Sociaal.nl / PLAN groep 2012

202

190

185

185

180

Toelichting indicatoren
* Het ministerie heeft de voorschriften vastgesteld voor het onderzoek naar de ervaringen van de cliënt. Hierop is een vooronderzoek
gestart. De huidige indicatoren worden in de tweede helft van 2015 verfijnd.
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Programmabegroting
Programm a 3 Maatschappelijke zorg

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Welzijns- en basisvoorzieningen

2.085

-1.169

916

2.353

-570

1.783

2.232

-666

1.566

Totaal autorisatieniveau 3.1

2.083

-1.171

914

2.353

-570

1.783

2.232

-666

1.566

Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen

1.784

0

1.784

3.750

0

3.750

3.995

0

3.995

Volksgezondheid

2.912

-240

2.672

385

-287

98

427

-287

140

13

0

13

0

0

0

24

0

24

4.709

-240

4.469

4.135

-287

3.848

4.446

-287

4.159

Woonruimteverdeling zorg gerelateerd
Totaal autorisatieniveau 3.2
Jeugd en WMO

0

0

0

8.457

-313

8.144

8.757

-313

8.444

Opvang en inburgering

364

-35

329

247

0

247

166

0

166

Schuldhulpverlening

460

0

460

575

0

575

490

0

490

5.322

0

5.322

4.700

4.700

5.505

0

5.505

WMO / Hulp bij het huishouden

5.158

-1.330

3.828

5.280

-1.530

3.750

4.200

-1.530

2.670

Totaal autorisatieniveau 3.3

11.304

-1.365

9.939

19.259

-1.843

17.416

19.119

-1.843

17.276

Totaal saldo van baten en lasten

-2.700

23.047

25.797

-2.796

23.001

0

0
-29

-29

-2.826

22.972

WMO / Individuele verstrekkingen

18.096

-2.776

15.322

25.747

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-58

-58

18.096

-2.834

15.264

Begrote resultaat

25.747

-18

-18

-2.718

23.029

25.797

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 3.1
Dekking nieuw beleid
Welzijns- en basisvoorzieningen
Binnen dit collegeproduct is gezocht naar ruimte middels het aanscherpen van budgetten. In verband
hiermee zijn diverse posten gerealloceerd. Hierdoor is het mogelijk gebleken € 60.000 vrij te spelen.
Nieuw beleid
Buurtsportcoaches
De gemeente wil inactieve Velsenaren stimuleren om meer te gaan bewegen. Dit leidt tot meer vitale
inwoners en een hogere sportdeelname. De gemeente gaat hiervoor de formatie van buurtsportcoaches
uitbreiden. De kosten van de uitbreiding zijn € 40.760. Voor dit bedrag ontvangen wij een hogere,
geoormerkte, uitkering uit het gemeentefonds. Het bedrag kan alleen worden ingezet voor de
buurtsportcoaches.
Autorisatieniveau 3.2
Autonome ontwikkelingen
Kostenverdeling / toerekening personele inzet
Gedurende 2015 is meer zicht gekomen op waar de inzet van personeel voor de decentralisaties benodigd
is. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de toerekening.
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Autorisatieniveau 3.3
Nieuw beleid
Schuldhulpverlening
Nog altijd neemt het aantal huishoudens met schulden toe. Velsen legt de nadruk op het voorkomen van
schulden. Hiertoe zijn verschillende projecten opgezet, waarbij probleemsituaties in een vroeg stadium
worden aangepakt en burgers verantwoord leren omgaan met geld. De resultaten zijn positief, de
intensivering van het aantal klantencontacten heeft geleid tot een daling in het aantal saneringstrajecten.
Ook uit onderzoek blijkt dat vroegsignalering loont en op termijn bespaart op maatschappelijke kosten.
We nemen daarom schuldpreventie structureel op in ons beleid, de kosten van deze extra inzet bedragen
€30.000.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Armoedebeleid (€ 400.000);
• Energielasten welzijnsaccommodaties (€ 25.000)
• Algemene uitkering bijstelling WMO huishoudelijke hulp (€ 644.000);.
Algemene uitkering – integratie uitkering WMO
WMO-integratie uitkering is toegenomen (€ 203.000) vanwege de opname van een aanvullende taak: het
opvangen van de effecten van extramuraliseren.
Algemene uitkering – decentralisatie WMO
Voor de decentralisatie WMO is in de meicirculaire 2015 het objectieve verdeelmodel bekend gemaakt en
verwerkt. Dit geeft een wisselend financieel effect over de jaren heen, voornamelijk positief (€ 150.000) als
negatief. De mutaties vanuit het verdeelmodel WMO zijn dan ook taakstellend in het meerjarenperspectief
verwerkt.
Kostenverdeling / toerekening personele inzet
Gedurende 2015 is meer zicht gekomen op waar de inzet van personeel voor de decentralisaties benodigd
is. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de toerekening.
Mutaties reserves
In dit programma is een bijdrage uit de reserve Kapitaallasten voorzien van € 29.000. Dit ter compensatie
van de kapitaallasten van De Ring.
Meerjarenperspectief
Program m a 3
Maatschappelijke zorg
(bedragen * €1.000)

Welzijns- en basisvoorzieningen

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
916
1.758
1.783

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

1.566

1.562

1.555

1.422

Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen

1.784

3.750

3.750

3.995

3.990

3.978

3.975

Volksgezondheid

2.672

102

98

140

137

130

129

13

0

0

24

23

23

23

0

8.197

8.144

8.444

8.364

8.068

7.980

Opvang en inburgering

329

247

247

166

166

165

165

Schuldhulpverlening

460

557

575

490

488

485

484

5.322

4.700

4.700

5.505

5.485

5.447

5.440

Woonruimteverdeling zorg gerelateerd
Jeugd en WMO

WMO / Individuele verstrekkingen
WMO / Hulp bij het huishouden
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

3.828

3.750

3.750

2.670

2.335

2.335

2.335

15.324

23.061

23.046

23.001

22.552

22.185

21.953

0

0

0

0

0

0

0

-58
15.265

0
23.061

-18
23.028

-29
22.972

-29
22.523

0
22.185

-28
21.925

Pagina 46

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp
3 WMO

2016
321

2017

2018

2019

Toelichting
Extra baanbehoud Hulp bij het huishouden
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Programma 4 Jeugd en Educatie
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstelling 4.1.
Kinderen en jongeren
groeien op in een
omgeving die hen aanzet
om actief betrokken te zijn
bij de samenleving
Collegeproducten
C 6043 Leerplicht
C 6044 Leerlingenvervoer
C 6045 Lokaal Onderwijsbeleid
C 6048 Overig jeugdbeleid

Subdoelstellingen

Subdoelstelling 4.1.1.
Bevorderen en faciliteren van
participatie en zelfontplooiing
van kinderen en jeugdigen in
het sociaal-maatschappelijk
leven

Subdoelstelling 4.1.2
Alle Velsense leerlingen
hebben een startkwalificatie
(naar hun vermogens). Waar
nodig is sprake van een
doorlopende leerlijn
Hoofddoelstelling 4.2.
De Velsense jeugd geniet
onderwijs in geschikte
gebouwen
Collegeproducten
C 6041 Huisvesting basisonderwijs
C 6042 Huisvesting voortgezet onderwijs

Hoofddoelstelling 4.3
Kinderen, jongeren en
opvoeders krijgen
vroegtijdig en zo nodig
gedwongen hulp en
ondersteuning om zich
optimaal te ontwikkelen
Collegeproducten
C 6047 Centrum voor
Jeugd en Gezin
C 6049 Jeugdhulp

Subdoelstelling 4.2.1.
Op basis van actuele prognoses
tijdig en planmatig inspelen op
de behoefte aan onderwijs- en
andere accommodaties

Subdoelstelling 4.3.1.
Het realiseren van
voorzieningen en
infrastructuur gericht op het
voorkomen van ondersteuning,
hulp en zorg bij opgroei- en
opvoedingsproblemen,
psychische problemen en
stoornissen (incl. het bieden
van lichte ondersteuning)
Subdoelstelling 4.3.2.
Het bieden van specialistische
zorg aan jongeren, ouders en
gezinnen waaronder de
uitvoering van
jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Prestaties

- 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 ontwikkelen
ook buiten schooltijd hun talenten
- Realisatie leerlingenvervoer
- Realisatie van een doorgaande leerlijn
- Dekkend hoogwaardig aanbod voor- en
vroegschoolse educatie (VVE)
- Realisatie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen
-Toezicht en handhaving van de kwaliteit van
voorschoolse voorzieningen
- Realisatie van brede scholen in het primair
onderwijs en combinatiefuncties
- Afstemming met de samenwerkingsverbanden en
schoolbesturen om passend onderwijs mogelijk te
maken
--Terugdringen en preventie van schooluitval en
verzuim
- Perspectief op het behalen van een startkwalificatie
vergroten door het bieden van ondersteuning

- Op basis van actuele prognoses tijdig en planmatige
inspelen op de behoefte aan onderwijshuisvesting
po/vo
- De onderwijsgebouwen voldoen aan de normen
volgens landelijke wet- en regelgeving

- Uitvoering geven aan de taken uit de Jeugdwet
- Een dekkend en samenhangend lokaal netwerk van
voorzieningen gericht op ondersteuning van jeugdigen
en opvoeders waarbij de toegang belegd is bij de
wijkteams
- Het organiseren van een adequate lokale
infrastructuur door inzet van multi-disciplinaire
wijkteams in samenwerking met het CJG-IJmond voor
doorverwijzen naar specialistische zorg
- door brede preventieve ondersteuning de aanspraak
op specialistische zorg verminderen

- Het bieden van specialistische zorg en
jeugdbeschermingsmaatregelen
- Monitoring en registratie van zorgconsumptie
specialistische zorg
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Uitgangspunten voor dit programma
Het programma Jeugd en Educatie is één van de pijlers binnen het sociaal domein. De decentralisatie van
de jeugdhulp vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk
voor alle vormen van jeugdhulp, zoals preventie, jeugdbescherming, maar ook behandeling en intramurale
zorg voor kinderen met een geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) achtergrond en/of beperking.
Velsen streeft naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning en het versterken van eigen kracht
van jeugdigen en hun ouders. Met de decentralisatie van de jeugdhulp heeft de gemeente de kans om
gebundelde ondersteuning te bieden. Ook onderwijs speelt hierin een belangrijk rol. Uitgangspunt is het
creëren van een doorgaande leer- en ontwikkellijn. De basis daarvoor wordt gelegd in voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) ter voorkoming van (taal)achterstanden bij jonge kinderen. De lijn loopt door
van primair onderwijs via voortgezet onderwijs naar MBO en HBO.
De prestaties in dit programma gaan over het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen, het borgen van
de nieuwe taken jeugdhulp en het verder vormgeven van de transformatie. Huidige subsidies/opdrachten
worden geactualiseerd op hun bijdrage aan de doelen van de transformatie.
Het college kiest ervoor partijen te verbinden, via overleg partijen te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te
nemen en stappen te zetten en alleen daar te regisseren waar de wetgever die rol bij de gemeente neerlegt
(zoals in het kader van het CJG en de lokaal educatieve agenda).
Tot slot dragen de middelen van dit programma Jeugd en educatie ook bij aan de uitvoering van de Visie op
Velsen. Onder de noemer van de prioriteit Innovatieve IJmond uit de Strategische agenda wordt er
bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van een Techniek Campus IJmond. Hierin werkt de gemeente
samen met bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen aan onder andere versterking van de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt.
Contextomschrijving
Jeugdbeleid
Het preventieve jeugdbeleid van Velsen staat in de Kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 2012-2016 en de
regionale nota Jeugdhulp. Inzet is een toegankelijk, passend en integraal aanbod aan voorzieningen en
activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, welzijn, kunst en cultuur, preventie, hulpverlening en zorg. Dit
gebeurt onder andere door brede scholen verder te ontwikkelen, de inzet van cultuur- en buurtsportcoaches,
het jeugd en jongerenwerk en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Van belang is dat dit aanbod
integraal wordt aangeboden op de plekken waar kinderen/jeugdigen en hun ouders/opvoeders komen.
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Het doel is dat zo veel mogelijk
kinderen een plek vinden binnen het regulier onderwijs en indien nodig daar ondersteuning krijgen. Ter
voorbereiding hierop heeft het Rijk scholen ingedeeld in regionale samenwerkingsverbanden voor primair- en
voortgezet onderwijs. Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen een zorgplicht om iedere
leerling die zich aanmeldt binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te bieden. Ieder
samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op, waarin staat hoe zij vorm geven aan passend
onderwijs. Over de ondersteuningsplannen zijn de wettelijk verplichte ‘Op Overeenstemminggerichte
Overleggen’ gevoerd tussen het onderwijs en de gemeente.
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(Specialistische) jeugdhulp
Sinds 2015 is Velsen verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
De beschikbare middelen, voorheen rijksmiddelen en provinciale middelen voor jeugdzorg, zijn met een
(oplopende) decentralisatiekorting overgeheveld naar de gemeente. Daarnaast leidt het nieuwe (financiële)
verdeelmodel tot een extra taakstelling voor Velsen (en de andere IJmond gemeenten). Het huidige
uitgangspunt is dat het rijksbudget tegelijkertijd het gemeentelijke budgettaire kader vormt.
Vernieuwingsagenda jeugd
Landelijk is er een vernieuwingsagenda jeugd opgesteld, die een beeld geeft van de inhoudelijke
vernieuwingen die de komende jaren in het jeugdstelsel nodig zijn (de zogeheten transformatie). Thema’s
van de vernieuwingsagenda zijn bijvoorbeeld het bieden van integrale hulp dichtbij kinderen en ouders
waarbij het kind centraal staat en er wordt ingezet op de eigen kracht; het creëren van een verbinding tussen
jeugdhulp en (passend) onderwijs; een innovatie in de uitvoering van jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering.
De transformatie krijgt lokaal en regionaal invulling onder regie van de samenwerkende IJmondgemeenten
in samenspel met ouders, jongeren, jeugdprofessionals, aanbieders, scholen, justitiële en andere
maatschappelijke organisaties.
Veilig Thuis (VT) en de crisisdienst jeugdhulp
Sinds juli 2015 moeten gemeenten volgens de wet voorzien in één integraal meldpunt voor huiselijk geweld
en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis (VT). Zo’n meldpunt vergroot de samenhang in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is bovenregionaal georganiseerd (IJmond,
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer).
In acute situaties is de gemeente er verantwoordelijk voor dat jeugdhulp altijd direct bereikbaar en
beschikbaar is. Hiervoor is bovenregionaal een crisisdienst opgericht (IJmond, Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer).
Beleid/kader dat van kracht is
• Collegeprogramma 2014-2017
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2015
• Kadernota Jeugd en Onderwijsbeleid ‘Samenwerken aan Talent 2012-2016’
• Wet Passend Onderwijs
• Wet gelijke behandeling van handicap en chronische ziekte
• Wet kwaliteit (Voortgezet) Speciaal Onderwijs VSO (1 augustus 2013)
• Leerplichtwet
• Wet Publieke Gezondheid
• Gemeentelijk Jeugdbeleid
• Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)
• 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
• Regionaal beleidskader Jeugdhulp ‘Jeugd, onze zorg’ 2015-2018
• Jeugdhulpwet
• Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen
• Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
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Programmadoelstelling
Het bieden van kansen op talentontwikkeling, gericht op kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van
kinderen en jeugdigen en het geven van ondersteuning aan hen en hun ouders/ opvoeders bij het opgroeien
en opvoeden.
Subdoelstelling 4.1.1.
Bevorderen en faciliteren van participatie en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen in het onderwijs en
sociaal-maatschappelijk leven.
Jeugd- en Jongerenwerk
Velsen biedt meerdere vormen van jongerenwerk. Hiermee investeert Velsen in de participatie en de
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het jongerenwerk (accommodatie gebonden- en ambulant
jongerenwerk) wordt momenteel uitgevoerd door Stichting Welzijn Velsen (SWV).
Het Jeugd Interventie Team (JIT) biedt onder meer begeleiding aan jongeren waarover de ouders, instanties
of werkgever zich zorgen maken (uitgevoerd door Socius). Het gaat om jongeren tussen de 12 en 23 jaar die
agressief of somber zijn, (te veel) drugs of alcohol gebruiken en met vrienden overlast veroorzaken.
De gemeente en genoemde instellingen werken samen aan interdisciplinaire samenwerking en het
voorkomen van overlap in (hulp)aanbod/activiteiten, conform de transformatie. Dit is een speerpunt van
Velsen, met als doel het creëren van een sluitend en effectief netwerk rondom jeugdigen.
Aanpak jeugdoverlast
Het jongerenwerk, streetcornerwork, politie en gemeente hebben een samenwerkingsconvenant opgesteld
om de jeugdoverlast te bestrijden. Op basis hiervan kan efficiënter worden gewerkt aan de groepsaanpak en
aan de individuele aanpak van jongeren die overlast op straat veroorzaken (samenhang met programma
10). Ook hier wordt intensief samengewerkt met de (sociaal) wijkteams.
Buurtsportcoaches en cultuurcoaches
De gemeente zet vanuit de Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid 2012-2016 en de Sportagenda 2013-2016
buurtsportcoaches in. Vanaf 2016 wordt de term combinatiefunctionaris niet langer gehanteerd. Deze
werknemers heten voortaan buurtsportcoach of cultuurcoach. In 2016 wordt het aantal coaches uitgebreid.
Een deel van de extra inzet gaat naar jongeren vanaf 14 jaar. Hiervoor heeft het Rijk een aanvraag voor
uitbreiding van de Brede impuls combinatiefuncties toegekend. De gemeente ontvangt hiervoor een hogere
bijdrage van het rijk.
Toezicht kinderopvang
Vanaf 1 januari 2016 valt het peuterspeelzaalwerk volledig onder de Wet Kinderopvang (Wko) en moet het
voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de kinderopvang. Hiervoor wordt landelijk gewerkt aan een
kwaliteitskader. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland voert het toezicht uit op de
naleving van de Wet kinderopvang in opdracht van de gemeente Velsen. De GGD blijft zich in 2016 inzetten
voor de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe kwaliteitskader.
Subdoelstelling 4.1.2
Alle Velsense leerlingen hebben een startkwalificatie (naar hun vermogens). Waar nodig is sprake van een
doorlopende leerlijn.
Voor- en vroegschoolse educatie
De doeluitkering die Velsen ontvangt voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt
hier ook in 2016 voor ingezet . Jonge kinderen met (een risico op) taalachterstand worden vroegtijdig
gesignaleerd en krijgen een effectief voor- en vroegschools aanbod. Vanuit de regierol van de gemeente
vindt overleg plaats met de VVE- partners (peuterspeelzalen, basisscholen en JGZ).
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Leerplicht en kwalificatieplicht
Om verzuim of dreigend verzuim te voorkomen vervullen de leerplichtambtenaren een schakelrol in de
samenwerking tussen de scholen, jeugdhulpverleningsinstanties, politie en het Openbaar Ministerie. De
leerplichtambtenaren nemen deel aan het multidisciplinair overleg (MDO) op scholen, en houden spreekuur
op een aantal scholen voor het voortgezet onderwijs. Om het aantal voortijdig schoolverlaters te
verminderen richt gemeente Velsen zich ook in 2016 op de kwalificatieplicht binnen het mbo.
Schoolmaatschappelijk werk
In gemeente Velsen is op alle scholen binnen het primair- en voortgezet onderwijs schoolmaatschappelijk
werk aanwezig (vraaggericht). Schoolmaatschappelijk werk biedt leerlingen, ouders en docenten
ondersteuning op het gebied van opvoed-, echtscheiding-, kind- en gedragsproblematiek, zodat het kind zich
op school én thuis goed kan ontwikkelen. Als sprake is van complexe problematiek zijn de
schoolmaatschappelijker werker en de CJG coach de verbindende schakel richting jeugdhulp. Het eerder
signaleren en bieden van lichte opvoedingsondersteuning is onderdeel van de transformatie en daarmee
speerpunt voor 2016.
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer wordt in 2015/2016 opnieuw aanbesteed. Het jeugd GGZ vervoer (vervoer van en
naar een jeugd GGZ-instelling) is tijdelijk ondergebracht bij het leerlingenvervoer. Beide vormen van vervoer
zullen in juli 2017 aansluiten bij het brede doelgroepenvervoer (zie programma 3).
Volwasseneducatie
Onder regie van de centrumgemeente Haarlem wordt in de arbeidsmarktregio’s IJmond en ZuidKennemerland uitvoering gegeven aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Er is een educatief
plan in ontwikkeling dat regionaal wordt gedragen. De samenwerking tussen alle betrokken gemeenten
wordt in een convenant vastgelegd. Het educatief plan en het convenant hebben een looptijd tot en met
2017. Na deze periode is het de bedoeling dat het educatiebudget opgaat in het gemeentefonds.
Subdoelstelling 4.2.1.
Realiseren en instandhouden van huisvestingsvoorzieningen voor het primair- en voorgezet onderwijs.
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van het primair, voortgezet en speciaal
onderwijs. Dit krijgt vorm door het Masterplan Onderwijshuisvesting 2010-2018 uit te voeren. Dit plan wordt
in 2015 herzien en bijgesteld. Samen met de schoolbesturen wordt de behoefte voor de komende jaren aan
onderwijshuisvesting in kaart gebracht. Sommige scholen, zoals in Velserbroek, hebben door het teruglopen
van het aantal leerlingen te maken met leegstand. Het Tender college komt daarentegen ruimte tekort om
alle leerlingen in het eigen gebouw te kunnen huisvesten. Dit wordt meegenomen in het bijgestelde
Masterplan Onderwijshuisvesting dat eind 2015 ter behandeling wordt aangeboden aan de raad. Bij
vaststelling wordt in 2016 uitvoering gegeven aan het masterplan onderwijshuisvesting.
Subdoelstelling 4.3.1
Het realiseren van voorzieningen en infrastructuur (integraal en dicht bij huis) gericht op de ondersteuning bij
opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding
kunnen terecht bij het Sociaal wijkteam en het CJG. Het Sociaal wijkteam richt zich daarbij vooral op
preventie en leidt toe naar lichte vormen van opvoedingsondersteuning. Het Sociaal wijkteam heeft de
aansluiting met het CJG IJmond voor verwijzing naar specialistische jeugdhulp. Het organiseren van
effectieve toegang is in ontwikkeling en is speerpunt van de transformatie (programma sociaal domein).
Op grond van de Jeugdwet kunnen ook andere specialismes naar de jeugdhulp verwijzen, zoals de huisarts
en de kinderrechter.
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Integrale Crisisdienst
De regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, bestaande uit negen gemeenten, hebben in
2014 besloten om gezamenlijk een integrale aanpak in crisissituaties voor jeugdigen te organiseren. Op 1
januari 2016 moet een integrale aanpak zijn gerealiseerd.
Deze crisisdienst wordt tot die tijd uitgevoerd door twee organisaties, te weten Kontext en de Jeugd- en
Gezinsbeschermers en zal met ingang van 1 januari 2016 ondergebracht zijn in één organisatie.
De wijze waarop Veilig Thuis en de Crisisdienst verder worden vormgegeven is onderdeel van de
transformatie.
Subdoelstelling 4.3.2
Het bieden van specialistische zorg aan jeugdigen, hun ouders en gezinnen waaronder de uitvoering van
Jeugdbeschermingsmaatregelen en Jeugdreclassering.
Passende jeugdhulp wordt geboden waar dat nodig is. IJmondiaal werkt Velsen samen met Beverwijk en
Heemskerk op het gebied van inkoop en contractmanagement voor de specialistische jeugdhulp. Sommige
vormen van jeugdhulp worden bovenregionaal ingekocht/georganiseerd (met Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer) dan wel landelijk (via de VNG). Op bovenregionaal niveau zijn ook afspraken gemaakt
over de organisatie van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
De IJmond gemeenten hebben met de aanbieders inkoopafspraken voor 2015 en 2016 gemaakt.
Gedurende deze periode wordt de basis gelegd voor de hernieuwde afspraken na 1 januari 2017 op basis
van de eerste realisatiecijfers en de verdere transformatie. De ontwikkeling van een nieuwe inkoopstrategie
is speerpunt.

Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 4.1.1 en 4.1.2
Indicator

Type

Bron

Brede impuls
combinatiefuncties

Output
indicator

Gemeente Velsen

Laatste meting

Waarde -

2016

2017

2018

2019

meting

Aantal deelnemende
scholen waar een
cultuurcoach werkzaam
is:

2015

*

*

*

*

*

*

119

110

2015
Aantal sportverenigingen
waar een
buurtsportcoach
ondersteuning biedt:
Aantal voortijdig
schoolverlaters

*

*

*

*

*

*

100

100

100

*

2015
Aantal deelnemende
scholen waar een
buurtsportcoach
werkzaam is:

*

*

Output
indicator

VSV-Verkenner
Ministerie van
OC&W

2013-2014

Bereik binnen doelgroep Output
Voorschoolse Educatie indicator

LEA-rapportage

2011

75%

98%

98%

98%

98%

Toezichtinspecties
gastouders*

Output
indicator

GGD

2014

30%

30%

30%

30%

30%

Toezichtinspecties KDV/ Output
BSO//GOB/PSZ
indicator

GGD

2014

100%

100%

100%

100%

100%

*Wettelijk verplicht is 20%
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Indicatoren bij hoofddoelstelling 4.1.3
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde -

2016

2017

2018

2019

meting
Aantal informatie- en
adviesvragen aan CJG
IJmond

Output
indicator

CJG IJmond

2015

n.t.b.

*

*

*

*

Aantal afgehandelde
aanmeldingen

Output
indicator

CJG IJmond

2015

n.t.b.

*

*

*

*

Aantal verwijzingen naar Output
gespecialiseerde
indicator
jeugdhulp

CJG IJmond

2015

n.t.b.

*

*

*

*

2013

640

650

650

650

650

Aantal meldingen in VIR Effect indicator VIR
met een match

Toelichting indicatoren
* Het verloop van deze indicatoren hangt nauw samen met de wijzigingen binnen het sociale domein (sociale wijkteams en transitie
jeugdzorg). De indicatoren worden hierop aangepast, in afstemming ook met IJmond gemeenten (gezamenlijk jeugdhulp taken) en CJG
(als uitvoerder).

Programmabegroting
Program m a 4 Jeugd en Educatie

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Leerplicht

286

-35

251

272

-34

238

319

-34

Leerlingenvervoer

799

-2

797

829

-6

823

790

-6

783

1.596

-778

818

1.446

-751

695

1.412

-751

661

Lokaal onderw ijsbeleid
Volw asseneneducatie

285

193

-152

41

38

0

38

75

0

75

Centrum voor Jeugd en Gezin

1.082

-56

1.026

983

0

983

1.047

0

1.047

Overig jeugdbeleid

1.990

-568

1.422

2.014

-596

1.418

2.034

-695

1.339

Totaal autorisatieniveau 4.1

5.946

-1.591

4.355

5.582

-1.387

4.196

5.677

-1.486

4.191

Huisvesting basisonderw ijs

4.670

-8

4.661

4.077

0

4.077

3.613

0

3.613

Huisvesting voortgezet onderw ijs

1.629

0

1.629

1.671

0

1.671

1.885

0

1.885

Totaal autorisatieniveau 4.2

6.299

-8

6.291

5.748

0

5.748

5.498

0

5.498

Jeugdhulp

0

0

0

16.159

0

16.159

15.118

0

15.118

Totaal autorisatieniveau 4.3

0

0

0

16.159

0

16.159

15.118

0

15.118

-1.387

26.103

26.292

-1.486

24.806

0

0
-60

-60

-1.546

24.747

Totaal saldo van baten en lasten

12.245

-1.598

10.646

27.489

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-633

-633

12.245

-2.232

10.014

Begrote resultaat

27.489

-48

-48

-1.435

26.055

26.292

0
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Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 4.1
Dekking nieuw beleid
Mondiale bewustwording
Er komt een nieuw beleidsdocument op het beleidsveld mondiale bewustwording. Vooruitlopend daarop kan
worden geconstateerd dat de mondiale bewustwording veranderd en dat bijvoorbeeld traditionele projecten
voor ontwikkelingssamenwerking veranderen naar meer gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De afgelopen
jaren was er dan ook sprake van onderbesteding. Als gevolg hiervan wordt ervoor gekozen de
subsidiemogelijkheden in het kader van de beleidsregel Maatschappelijke participatie, onderdeel mondiale
bewustwording ad € 10.000, te handhaven en het resterende budget ad € 22.000 te laten vrijvallen ten
behoeve van de realisatie van nieuw beleid.
Nieuw beleid
Bijdrage leerwerkbedrijven (zie ook autorisatieniveau 2.1)
De doelgroep hiervoor zijn jongeren met multi-problematiek. De kans is groot dat deze jongeren geen
startkwalificatie behalen en uiteindelijk in de uitkering belanden. Het leerwerkbedrijf Perspectief kan hen
helpen onderwijs te volgen en werk te vinden. Vanuit het jeugdbeleid wordt hiervoor € 15.000.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Wijkrelatiemanagement (€ 45.000);
• Volwasseneneducatie (€ 137.000 lasten en € 118.000 baten);
• Schoolzwemmen (€ 30.000).
Autorisatieniveau 4.3
Dekking nieuw beleid
Tijdelijke huisvesting onderwijs
Bij de actualisering van het masterplan onderwijshuisvesting is gebleken dat er de eerstkomende jaren geen
behoefte meer is aan tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. De oorzaak is tweeërlei:
• Enerzijds de in de afgelopen jaren gerealiseerde nieuwbouwvoorzieningen;
• Anderzijds de blijkens de leerlingenprognoses dalende leerlingenaantallen.
Daardoor kan het begrote budget worden verlaagd met € 40.000.
Autorisatieniveau 4.3
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Algemene uitkering bijstelling decentralisatie Jeugd (€ 87.000);
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Algemene uitkering – decentralisatie Jeugd
Ook in de meicirculaire 2015 is de Algemene uitkering voor de decentralisatie Jeugd bijgesteld. Dit heeft
geresulteerd in een korting van € 811.000 voor het jaar 2016 en heeft betrekking op de:
• Verlaging van het macrobudget als gevolg van een daling van het aantal cliënten dat onder de
Jeugdwet valt;
• Invoering van de objectieve modellen voor Jeugdwet.
Het uitgangspunt van het Sociaal Domein is dat de door het rijk beschikbaar gestelde budget taakstellend is
voor de uitvoering van deze taken. De korting op de Algemene uitkering is dan ook taakstellend verwerkt.
Kostenverdeling / toerekening personele inzet
Gedurende 2015 is meer zicht gekomen op waar de inzet van personeel voor de decentralisaties benodigd
is. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de toerekening.
Mutaties reserves
In dit programma is een bijdrage uit de reserve Kapitaallasten voorzien van € 60.000. Dit ter compensatie
van de kapitaallasten van De Ring dat is toegewezen aan onderwijs.
Meerjarenperspectief
Program m a 4 Jeugd en educatie

Leerplicht

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
251
238
238

285

283

279

278

Leerlingenvervoer

797

823

823

783

783

782

782

Lokaal onderw ijsbeleid

818

725

695

661

660

658

658

Volw asseneneducatie

41

57

38

75

74

73

73

Centrum voor Jeugd en Gezin

1.026

983

983

1.047

1.045

1.038

1.038

Overig jeugdbeleid

1.422

1.295

1.418

1.339

1.330

1.314

1.306

0

16.159

16.159

15.118

14.800

14.839

14.856

Huisvesting basisonderw ijs

4.661

4.498

4.077

3.613

3.574

3.496

3.364

Huisvesting voortgezet onderw ijs
Totaal saldo van baten en lasten

1.629

1.251

1.671

1.885

1.830

1.799

1.743

10.645

26.029

26.103

24.806

24.379

24.278

24.097

(bedragen * €1.000)

Rekening
2014

Jeugdhulp

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

0
-633
10.013

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

0

0

0

0

0

0

-33
25.997

-48
26.055

-60
24.747

-59
24.320

-58
24.221

-57
24.040

Overzicht incidentele baten en lasten
n.v.t.
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Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Pagina 59

Doelenboom
Hoofddoelstelling

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/
Monumenten
C 6055 Bibliotheek

Subdoelstellingen

Prestaties

Subdoelstelling 5.1.1
Cultuureducatie:
- Verbetering cultuureducatie
binnen het schoolcurriculum.
- Meer kinderen maken kennis met
amateurkunst/kunsteducatie en
worden lid van een amateurkunstvereniging

- Faciliteren van de totstandkoming van
doorgaande leerlijnen cultuureducatie
voor het Primair Onderwijs en de
Rondjes Cultuur voor het Voortgezet
Onderwijs
- Uitvoeren programma
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op 10
scholen in Velsen

Subdoelstelling 5.1.2
Verbinden van cultuur met andere
sectoren uit de samenleving en
regionale samenwerking:
- Een betere verbinding tussen de
cultuur- en welzijnssector
realiseren waardoor een bredere
doelgroep wordt bereikt
- Een betere verbinding tussen de
cultuursector en het bedrijfsleven /
Versterken cultureel
ondernemerschap
- Aantrekkelijk maken en houden
van de gemeente, o.a. voor
jongeren
- Realisatie Kustinnovatie en –
informatiecentrum
- Een goede regionale
infrastructuur op het gebied van
cultuur
- 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.

- Faciliteren van inhoudelijke
samenwerking tussen de culturele
instellingen (lokaal en regionaal)
- Voorbereiding besluitvorming voor het
Kustinnovatie en –informatiecentrum
(KIIC)
- Ondersteuning van initiatieven op het
gebied van ontwikkeling van creatieve
broedplaatsen
- Per jaar ondersteunen van minimaal 2
evenementen met een culturele
component en minimaal 10.000
bezoekers
- Periodiek overleg met de culturele
instellingen om kennis uit te wisselen en
samenwerking te versterken
- Realisatie regionale cultuurvisie
IJmond
- Nieuwsbrief ‘Monumenteel’
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Uitgangspunten voor dit programma
In 2013 is de strategische agenda 2013-2016 vastgesteld. Deze stelt dat het voor de binding van jonge
mensen aan met name IJmuiden belangrijk is dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en
ontspanning. Kunstenaars kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door broedplaatsen te
ontwikkelen waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen. In de komende jaren wil het college
slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij stimuleren. Het college verwacht
hiermee een bredere doelgroep voor kunst en cultuur te kunnen bereiken. Ook wordt onderzocht hoe cultuur
een bijdrage kan leveren aan de doelen van het sociaal domein.
Interessant IJmuiden is één van de vier prioriteiten in de Strategische agenda, die uitvoering geeft aan de
Visie op Velsen 2025. Dit programma Cultuur en culturele voorzieningen draagt daaraan bij. Immers,
culturele voorzieningen zijn belangrijk voor een aantrekkelijk leefomgeving (‘quality of life’). De realisatie van
een Kustinnovatie en Informatie Centrum moet in dit licht worden gezien. Het Kustinnovatie en Informatie
Centrum is, in samenhang met de Kustvisie, benoemd tot één van de vijf impulsprojecten van de gemeente.
Contextomschrijving
Zowel op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen
benen te staan. In verband met teruglopende middelen is dit noodzaak geworden. Het cultuurbeleid van het
Rijk onderscheidt de artistieke, maatschappelijke en economische waarde van cultuur. Cultuur is
noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling
van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. De cultuursector is een sector met een duidelijk economisch belang.
Cultuur is ook een onderdeel van een maatschappelijke agenda. Het bestaansrecht van kunstenaars en
culturele instellingen ligt niet zozeer in de sector zelf maar in de verbinding met de samenleving. Het
rijksbeleid geeft prioriteit aan deze maatschappelijke waarde van cultuur en aan het belang van creativiteit.
Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, energie- en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de
aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Cultuur en cultuuronderwijs
leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
Beleid/kader dat van kracht is
• Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
• Monumentenverordening Velsen 2010
• Visie op Velsen 2025
• Strategische agenda 2013-2016
• Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
• Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014 -2017 “Cultuur kleurt het leven”
• Coalitieakkoord 2014-2018
• Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015
• IJmondagenda 2015
• Perspectiefnota 2015
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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.
Hoofddoelstelling
Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en het bevorderen van actieve en receptieve deelname
hieraan. De inwoners van Velsen kunnen daardoor op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst
en cultuur.
Subdoelstelling 5.1.1
Cultuureducatie
- Verbetering cultuureducatie binnen het schoolcurriculum.
- Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging.
Speerpunten van het kunst- en cultuurbeleid voor de periode 2014-2017 zijn cultuureducatie en het
verbinden van cultuur met andere sectoren in de samenleving. Mede in dit kader werkt het Kunstencentrum
samen met de scholen voor primair onderwijs aan kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. Dit sluit aan bij
de rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Op basis van de vraag van het onderwijs is een plan
ontwikkeld, dat in de periode 2014-2016 wordt uitgevoerd.
Het programma richt zich op de realisatie van doorlopende leerlijnen en cultuureducatiemenu’s op de
scholen voor primair onderwijs. Het programma behelst coaching van leerkrachten op competentieontwikkeling voor cultuureducatie en het theoretisch onderbouwen van cultuureducatie vanuit de school,
zodat zij in staat zijn cultuureducatie (deels) zelf vorm te geven en te doceren. Daarnaast omvat het
programma coaching van cultuuraanbieders op competentieontwikkeling, kennis van het
onderwijscurriculum en ontwikkeling van een educatieve visie zodat zij in kunnen spelen op de
onderwijspraktijk. De bedoeling is dat hierdoor duurzame samenwerkingsverbanden ontstaan tussen
scholen en cultuuraanbieders. Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van een instrumentarium
voor het meten en vastleggen van de culturele ontwikkeling van leerlingen. De resultaten hiervan worden in
2016 verwacht. Het is op dit moment nog niet bekend of de regeling ook ná 2016 nog wordt voortgezet.
In 2016 zullen Kunstencentrum, Bibliotheek en de amateurkunstverenigingen verder werken aan de
ontwikkeling van een ‘Jeugdcultuurpas’ om kinderen kennis te laten maken met amateurkunstverenigingen
en kunsteducatie. Gedacht wordt aan eenzelfde werkwijze als bij de Jeugdsportpas.
e

Voor het Voortgezet Onderwijs worden twee keer per jaar de Rondjes Cultuur georganiseerd. De 2 klassen
van het Voortgezet Onderwijs maken kennis met de culturele organisaties in de gemeente en nemen deel
aan workshops.
Subdoelstelling 5.1.2
Verbinden van cultuur met andere sectoren uit de samenleving en regionale samenwerking:
- Een betere verbinding tussen de cultuur- en welzijnssector realiseren waardoor een bredere doelgroep
wordt bereikt
- Een betere verbinding tussen de cultuursector en het bedrijfsleven / Versterken cultureel ondernemerschap
- Aantrekkelijk maken en houden van de gemeente, o.a. voor jongeren
- Realisatie Kustinnovatie en –informatiecentrum
- Een goede regionale infrastructuur op het gebied van cultuur
- 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.

Pagina 62

De gemeente Velsen faciliteert projecten die cultuur, welzijn en andere sectoren verbinden. Dit gebeurt in
goede samenwerking met betrokken culturele en welzijnsorganisaties. De decentralisatie van de langdurige
zorg en de jeugdzorg wordt daar waar mogelijk bij betrokken. De culturele instellingen nemen in hun
activiteitenplan op hoe zij hun eigen inkomsten kunnen vergroten door zich als cultureel ondernemer op te
stellen. De gemeente stelt zich actief op om initiatieven voor creatieve uitingen in de woonomgeving te
ondersteunen, zoals broedplaatsen en projecten op het gebied van ‘Community Art’.
Velsen betrekt beeldend kunstenaars bij de uitvoering van ruimtelijke projecten in de gemeente. Culturele
festivals en evenementen zijn van harte welkom binnen de gemeente en worden waar mogelijk met subsidie
ondersteund. Met de regiogemeenten en culturele instellingen wordt afstemming en samenwerking gezocht.
In het kader van de IJmondagenda is de ambitie uitgesproken om in 2016 een regionale cultuurvisie te
ontwikkelen.
In het kader van de impulsprojecten werkt de gemeente in 2016 verder aan het werven van partners,
fondsen en bedrijven voor het Kust Innovatie en Informatie Centrum (KIIC). Met de partners zal een stichting
worden opgericht voor het KIIC. Het ontwikkelde concept ‘Helden van de Zee’ zal verder worden uitgewerkt
om voor het voetlicht te brengen wat het KIIC voor geïnteresseerde fondsen en bedrijven kan betekenen.
Hierbij wordt ook de in 2014 vastgestelde identiteit van ‘IJmuiden Rauw aan Zee’ betrokken. In november
2016 moet helder zijn of het gaat lukken om de benodigde bijdrage van minimaal € 1,3 miljoen te werven.
Begin 2017 volgt een besluit om al dan niet tot realisatie over te gaan.
De instandhouding van monumenten speelt een rol bij de bewustwording van de inwoners van de waarde
van het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente belicht, in samenhang met het beleidsveld toerisme en
recreatie, op verschillende manieren interessante (historische) locaties in Velsen. De gemeente attendeert
inwoners op het belang en de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed, onder andere door verbetering van
de informatieverstrekking via de website. De nieuwsbrief ‘Monumenteel’ en de Open Monumentendag
spelen hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast besteedt Velsen aandacht aan de instandhouding van gemeentelijke monumenten en de
verbetering van de bouwkundige en onderhoudsstaat daarvan. De gemeente kan hieraan een financiële
bijdrage leveren.
Met de vaststelling van het archeologisch beleidsplan komt er een extra borging voor de instandhouding van
het cultuurhistorisch erfgoed.

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 5.1
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde
meting

Het % inwoners dat actief deelneemt
aan kunst en cultuur

Effect

2016

2017

2018

2019

meting

Leefbaarheidsmonitor

2015

19%

#

#

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

Leefbaarheidsmonitor

2015

71%

#

#

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

Leefbaarheidsmonitor

2015

54%

#

#

Aantal bezoekers Stadsschouwburg
Velsen

Prestatie

Jaarverslag
Stadsschouwburg

2014

62.000

65.000

65.000

65.000

65.000

Aantal cursisten Kunstencentrum

Prestatie

Jaarverslag
Kunstencentrum

2014

1.335

1.200

1.200

1.200

1.200
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Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde
meting

Het % inwoners dat lid is van de
gemeentelijke openbare bibliotheek

Waarde

2016

2017

2018

2019

meting

Jaarverslag bibliotheek 2014

21,7%

21%

21%

21%

21%

Het aantal uitleningen van de openbare Prestatie
bibliotheek

Jaarverslag bibliotheek 2014

307.233 280.000 250.000 225.000 200.000

Het aantal bezoekers van de
bibliotheek

Prestatie

Jaarverslag bibliotheek 2014

213.777 210.000 200.000 200.000 200.000

Het aantal deelnemers aan
educatieprojecten

Prestatie

Jaarverslag bibliotheek 2014

7.593

5.000

5.000

5.000

5.000

Het aantal deelnemers aan overige
projecten

Prestatie

Jaarverslag bibliotheek 2014

3.970

4.000

4.000

4.000

4.000

Toelichting indicatoren:
Het aantal uitleningen van de bibliotheek is de afgelopen jaren met circa 10% per jaar afgenomen. Naar verwachting gaat deze
ontwikkeling afvlakken, maar er wordt nog wel een verdere afname verwacht. Omdat de activiteiten van de bibliotheek steeds meer
verschuiven van uitlening naar ontmoeting en leesbevordering zijn hiervoor een aantal extra indicatoren opgenomen in de begroting.

Programmabegroting
Program m a 5 Cultuur en culturele
voorzieningen
(bedragen * € 1.000)
Collegeproduct

Rekening 2014

Lasten

Baten

Gew ijzigde begroting 2015

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2016

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Culturele accommodaties

921

-62

859

839

-56

783

906

-56

850

Musea

414

-19

395

699

0

699

734

-15

719
1.569

Totaal autorisatieniveau 5.1

1.335

-81

1.254

1.538

-56

1.482

1.640

-71

Regionaal archief

281

0

281

291

0

291

291

-8

283

Kunst- en cultuureducatie

981

0

981

1.221

0

1.221

927

0

927

Totaal autorisatieniveau 5.2

1.262

0

1.262

1.512

0

1.512

1.218

-8

1.210

Bibliotheek

1.972

0

1.972

2.067

0

2.067

1.998

0

1.998

Totaal autorisatieniveau 5.3

1.972

0

1.972

2.067

0

2.067

1.998

0

1.998

Totaal saldo van baten en lasten

-56

5.061

4.856

-79

4.777

0

0
-160

-160

-239

4.617

4.569

-81

4.488

5.117

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-96

-96

4.569

-177

4.392

Begrote resultaat

5.117

-374

-374

-430

4.687

4.856

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 5.2
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Bibliotheekvoorzieningen; e-books (€ 42.000 vanaf 2017).
Mutaties reserves
Uit de reserve Visie op Velsen worden de kosten van Impulsprojecten gedekt. Overeenkomstig het
raadsbesluit over het KIIC (R15.012) wordt € 160.000 aan deze reserve onttrokken.
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Meerjarenperspectief
Program m a 5
Cultuur en culturele voorzieningen

Rekening
2014

Culturele accommodaties

Primitieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
859
782
783

Musea

395

525

Regionaal archief

281

291

291

283

283

283

283

Kunst- en cultuureducatie

981

971

1.221

927

926

924

924

Bibliotheek

1.972

2.067

2.067

1.998

1.956

1.948

1.948

Totaal saldo van baten en lasten

4.488

4.637

5.061

4.777

4.569

4.548

4.546

0

0

0

0

0

0

0

-96
4.392

0
4.637

-374
4.687

-160
4.617

0
4.569

0
4.548

0
4.546

(bedragen * €1.000)

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

Begroting
2016

699

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

850

848

848

848

719

557

545

543

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp

2016

2017

2018

2019

Toelichting

5 Visie op Velsen

160

KIIC

5 Visie op Velsen

-160

KIIC
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Programma 6 Sport
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Doelenboom
Hoofddoelstelling

Hoofddoelstelling 6.1.
Exploitatie sportaccommodaties
Collegeproduct
C 6061 Exploitatie
sportaccommodaties

Subdoelstellingen
Subdoelstelling 6.1.1.
Het in stand houden en
ontwikkelen van
voorzieningen voor
binnensport, buitensport,
zwemsport en
sportmogelijkheden in de
openbare ruimte.
(Multi) functionele, veilige en
duurzame
sportaccommodaties.
Goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties.

Prestaties
Het adequaat beheren, in gebruik
geven, onderhouden en optimaal
exploiteren en dienst verlenen van/in
sporthallen, gymzalen, sportparken,
zwembad en overige gemeentelijke
sportaccommodaties.
Een gemiddeld rapportcijfer van 7.4
voor de gemeentelijke
sportaccommodaties.
Een gemiddelde bezettingsgraad van
77% voor de (gemeentelijke)
binnensportaccommodaties.
260.000 zwembadbezoeken.
Een inspanningsverplichting om
sportverenigingen uit het Jan
Ligthartgebouw te herhuisvesten op
andere locaties.

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

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

75% sportdeelname.
Meer Velsenaren vitaal in beweging.
10% van de sportverenigingen heeft
een bredere maatschappelijke
functie.
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Uitgangspunten voor dit programma
Sport is een belangrijk bindend element in de (lokale) samenleving. De gemeente stimuleert sportbeoefening
in Velsen niet alleen als vorm van vrijetijdsbesteding maar ook vanwege de gunstige maatschappelijke
effecten op de gezondheid, participatie en persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Daarnaast heeft
sport economische bijeffecten.
De kracht van sport biedt kansen voor de transformatie in het sociaal domein. De gemeente gaat hiermee
een eerste stap maken in 2016. Onder de juiste voorwaarden en in een positieve context kan sport een
belangrijke bijdrage leveren aan de hulpverlening aan kinderen en jongeren.
De sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’ bevat 15 speerpunten die de gemeente de komende
jaren wil uitvoeren. Onze focus ligt op vijf thema’s:
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.
Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor het sportbeleid van Velsen. Met goede en toekomstgerichte
sportvoorzieningen faciliteren en stimuleren wij onze inwoners om te gaan bewegen. Wij streven naar
multifunctionele dan wel geclusterde accommodaties. De uitgangspunten hiervoor staan in de nota
‘Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015’.
Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements: ‘wij geven sport de ruimte’,
‘wij houden sport bereikbaar’ en ‘wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame
sportaccommodaties’. Het onlangs gerenoveerde sportpark Rooswijk en de nieuwe sporthal Zeewijk met
sportactieve brede school Zéfier zijn hiervan goede voorbeelden. Wij sluiten hiermee aan op één van onze
prioriteiten uit de Strategische agenda: Interessant IJmuiden.
Contextomschrijving
Zowel landelijk als lokaal is het aantal inwoners met overgewicht en obesitas een maatschappelijk probleem.
De gemeente Velsen onderkent dit en heeft hiervoor extra aandacht in 2016. De sportdeelname in Velsen is
de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, maar we zien ook dat specifieke groepen inwoners achterblijven en
minder bewegen. De gemeente zet hierop in door sporten en bewegen dicht bij huis aantrekkelijker te
maken.
De gemeenten hebben een faciliterende functie om sporten en bewegen te stimuleren. Het in stand houden
en ontwikkelen van goede, veilige en duurzame sportaccommodaties is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Daarnaast investeert de gemeente in een beweegvriendelijke omgeving bij het (her)inrichten van de
openbare ruimte met bijvoorbeeld sportief recreatieve elementen. Deze elementen sluiten aan bij de Visie op
Velsen 2025 en de Strategische agenda.
De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe wetten in het sociaal domein
zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. De komende jaren gaat de sport vaker in beeld komen bij de
transformatie van deze wetten. De gemeente Velsen ziet hierin kansen om aan te haken.
Mensen stellen steeds hogere eisen aan sportaccommodaties. De concurrentie in de vrijetijdssector neemt
toe en sporten in gemeentelijke accommodaties is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om die reden wordt
het inzetten van doelgerichte marketingactiviteiten steeds belangrijker voor onze externe communicatie en
gezonde exploitatie van onze sportaccommodaties.
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Het aantal sportieve evenementen neemt toe. De gemeente ondersteunt en subsidieert incidenteel sportieve
evenementen binnen onze gemeentegrenzen. Dit levert tevens een bijdrage aan de sportieve en recreatieve
uitstraling van Velsen (citymarketing).
Beleid en kader dat van kracht is:
• Coalitieakkoord 2014-2018
• Visie op Velsen 2025
• Strategische Agenda Gemeente Velsen, Energiek en Innovatief naar 2016!
• Perspectiefnota 2015
• 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 door het bieden
van een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden voor bewegen en sport, van sportactiviteiten,
in duurzame sportaccommodaties, dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt aan
een prettige leefomgeving.

Subdoelstelling 6.1.1.
- Het in stand houden en ontwikkelen van accommodaties met bijbehorende voorzieningen voor binnensport,
buitensport, zwemsport en sportmogelijkheden in de openbare ruimte;
- (Multi)functionele, veilige en duurzame sportaccommodaties;
- Goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties;
- Optimale dienstverlening en service in de sportaccommodaties.
Accommodaties
In 2016 worden de oude sporthal Zeewijk (sloop) en de Kruisberg gymzaal niet meer gebruikt voor sport. De
functies zijn grotendeels overgenomen door de nieuwe sporthal Zeewijk. De gemeente gaat het
verenigingsgebouw Jan Ligthart aan de Eksterlaan in 2016 afstoten. De kosten voor instandhouding zijn te
hoog en de ruimtes in het gebouw zijn minder geschikt als sportaccommodatie. Wij zijn in gesprek met de
gebruikers om voor hen andere beschikbare accommodaties te vinden.
Beëindiging Btw-voordeel
De afgelopen jaren maakte de gemeente gebruik van het Btw-voordeel voor niet commerciële exploitanten
van sportaccommodaties. Dit is een fiscaal gunstige regeling. Het rijk is voornemens het Btw-voordeel in
2016 te beëindigen. Volgens de laatste ontwikkelingen is dit plan tot de volgende kabinetsperiode uitgesteld.
Vervolg sportaccommodatiebeleid
De nota sportaccommodaties 2010-2015 ‘Accommodatiebeleid voor sportief Velsen’ loopt op 1 januari 2016
e
af. In het 1 kwartaal van 2016 stellen wij een eindrapportage op. Hierin geven wij aan welke doelstellingen
uit de nota zijn behaald. Op basis van de eindrapportage bericht het college de gemeenraad welk vervolg
gegeven wordt aan het sportaccommodatiebeleid.
De gemeente vindt een duurzaam energiegebruik van sportaccommodaties een belangrijk aandachtspunt.
Vanaf 2016 houden wij het energiegebruik en de kosten van onderhoud van de nieuwe sporthal Zeewijk en
zes gymzalen bij. Hiermee toetsen wij het rendement van onze duurzame investeringen.
Sporttarieven
De gemeente wil vanaf 2016 de systematiek van sporttarieven en sporttarieflijsten gefaseerd gaan
vereenvoudigen. Het huidige systeem is te gecompliceerd en tijdrovend.
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Subdoelstelling 6.2
- Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen en de
sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen verhogen;
- De sportdeelname behouden op 75% in 2016;
- Het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport en andere beleidsterreinen uitbreiden;
- De openbare ruimte beweegvriendelijker maken met sportief-recreatieve elementen;
- Meer sterke en vitale sportverenigingen met een bredere maatschappelijke functie realiseren.
Meer actieve Velsenaren
De gemeente wil de minder actieve Velsenaren stimuleren om meer te gaan bewegen. Dit leidt tot vitale
inwoners en een hogere sportdeelname. Om dit doel te bereiken breidt de gemeente Velsen het aantal
buurtsportcoaches uit. Daarnaast versterken wij de samenwerking van buurstsportcoaches met het Sociaal
wijkteam en andere bij de wijk betrokken professionals en vrijwilligers in het sociaal domein.
De gemeente wil Velsenaren ook stimuleren om iets terug te doen voor hun uitkering. De nieuwe
participatiewet biedt hiervoor mogelijkheden. Zie hiervoor ook programma 2 en 4 in deze begroting.
Uitbreiden samenwerkingsverbanden
Voor de subsidieregeling Regionale Sociale Agenda van de provincie haken wij aan bij een bovenregionale
aanvraag van de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem wil (net als wij) de sport meer gaan benutten bij
de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Hiermee kunnen wij samenwerkingsverbanden tussen de sport en
andere beleidsterreinen uitbreiden. Wij denken hierbij aan sportactiviteiten voor jongeren die extra aandacht
nodig hebben. Voor sportverengingen biedt dit mogelijkheden om hun maatschappelijke functie te
verbreden. Velsen wil hierbij inzetten op innovatieve activiteiten om de rol van sport in de lokale samenleving
uit te breiden. Als de bovenregionale subsidie niet wordt verleend dan bekijkt de gemeente hoe er binnen
bestaande budgetten gewerkt kan worden. Eind 2015 maakt de provincie bekend welke aanvragen worden
toegekend.
Verenigingsversterking
In 2016 wil Velsen opnieuw een mini-sportcongres voor verenigingen organiseren over actuele
onderwerpen. Daarna volgt een workshop of cursus om verenigingen te kunnen versterken. De succesvolle
sportstimuleringsactiviteiten zoals de nationale sportweek, jeugdsportpas en sportinstuiven worden ook in
2016 georganiseerd.
De gemeente neemt deel aan het regionale aangepaste sportproject Aangepast sport in de spo(r)tlights. In
2016 wordt het tweede jaar van het project uitgevoerd.

Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 6.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde 2015

meting

meting

2016

2017

2018

Rapportcijfer sportterreinen

prestatie Leefbaarheidsmonitor 2015

7,3

#

7,3

#

7,3

Rapportcijfer sporthallen

prestatie Leefbaarheidsmonitor 2015

7,1

#

7,6

#

7,6

Rapportcijfer zwembad

prestatie Leefbaarheidsmonitor 2015

7,3

#

7,4

#

7,4

Bezettingsgraad gemeentelijke

prestatie Sportzaken

2014

77%

77%

77%

77%

77%

waarde

2014

259.990 260.000 260.000 260.000 260.000

binnensportaccommodaties
Aantal bezoekers zwembad

Sportzaken
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Indicatoren bij subdoelstelling 6.2.1
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde 2015

meting

meting

2016

2017

2018

Sportdeelname in Velsen

effect

Leefbaarheidsmonitor 2015

74%

#

75%

#

75%

Tevredenheid totale sportaanbod

effect

Leefbaarheidsmonitor 2015

7,4

#

7,4

#

7,4

Aantal burgers dat voldoet aan NNGB- effect

Leefbaarheidsmonitor 2015

72%

#

83%#

#

83%

waarde

Sportzaken

2014

#

n.n.b

n.n.b

n.n.b.

n.n.b.

waarde

Sportzaken

2014

5.089

5.100

5.100

5.100

5.100

gemeente Velsen

norm
Aantal deelnemers aan activiteiten
schoolsport basisonderwijs
Aantal deelnemers aan activiteiten
sportstimulering w.o. JSP
Toelichting indicatoren
#
: in dat jaar vindt geen meting plaats
n.n.b.
: nog niet bekend

Programmabegroting
Program m a 6 Sport

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

( be dra ge n * € 1.0 0 0 )

Collegeproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Exploitatie sportaccommodaties

6.930

-2.807

4.122

7.032

-1.840

5.192

6.619

-1.843

4.776

Totaal autorisatieniveau 6.1

6.930

-2.807

4.122

7.032

-1.840

5.192

6.619

-1.843

4.776

Sportstimulering en sportondersteuning

346

-6

340

357

-7

350

361

-6

355

Totaal autorisatieniveau 6.2

346

-6

340

357

-7

350

361

-6

355

7.276

-2.813

4.463

7.389

-1.847

5.542

6.979

-1.849

5.131

150

0

150

150

150

256

0

-168

-168

-404

-404

7.426

-2.981

4.445

-2.253

4.982

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

7.539

-270

-270

-2.117

5.422

7.235

256

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 6.1
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Inkomsten Polderhuis (€ 36.000);
• Binnensport: sluiten accommodaties (€ 71.000);
• Schoolzwemmen (€ 10.000).
Mutaties reserves
Bij de Jaarstukken 2014 is de reserve Sportaccommodaties ingesteld om de kosten voor onderhoud en
vervanging van materiaal van deze accommodaties te egaliseren. Dit heeft als gevolg dat fluctuaties in het
onderhouds- en vervangingsplan zichtbaar zijn als mutatie op dit programma. De dotatie aan de reserve
heeft betrekking op de buitensportaccommodaties (€ 2.900), het zwembad (€ 102.891). Voor de
binnensportaccommodaties wordt € 49.927 aan de reserve onttrokken.
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Daarnaast is ook een bijdrage uit de reserve Kapitaallasten begroot van € 354.000 en een dotatie aan deze
reserve van € 150.000.

Meerjarenperspectief
Program m a 6
Sport

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
4.122
5.157
5.192

(bedragen * €1.000)

Exploitatie sportaccommodaties
Sportstimulering en sportondersteuning
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

4.776

4.682

4.666

340

350

350

355

354

352

4.145
351

4.462

5.507

5.542

5.131

5.035

5.018

4.496

150

150

150

256

241

189

382

-168
4.444

-270
5.387

-270
5.422

-404
4.982

-352
4.924

-562
4.645

-334
4.544

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp

2016

2017

2018

6 Sport
6 Sport

56

87

2019

Toelichting

0

Egalisatie kosten o.b.v. plan

-183

232 Egalisatie kosten o.b.v. plan
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Programma 7 Openbare ruimte
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Doelenboom
Hoofddoelstelling

Subdoelstellingen

Subdoelstelling 7.1
Zorgen voor voldoende
groen, een aanvaardbare
parkeerdruk, schone
openbare ruimte en
kwalitatief technisch
voldoende wegen
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 Wijk-gerichte
dienst-verlening

Subdoelstelling 7.2
Optimaliseren
bereikbaarheid binnen de
randvoorwaarden van
verkeersveiligheid en
leefbaarheid

Prestaties

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

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 je in te bewegen. 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. Ten aanzien van participatie: inwoners en partners zoals
woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, veilige en sociale openbare
ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke
inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dat is ook de
bijdrage van het programma Openbare ruimte aan de prioriteit Interessant IJmuiden in de Strategische
agenda. De herinrichting van de IJmuiderstraatweg en van de Lange Nieuwstraat zijn hier mooie
voorbeelden van. Bovendien is een goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en
economische ontwikkeling van Velsen; het is daarmee onderdeel van het fundament voor de Visie op
Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en met de realisatie van het HOV/R-Net geven
we de bereikbaarheid per openbaar vervoer een belangrijke impuls.
Contextomschrijving
De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze bijna dagelijks en het biedt voorzieningen
voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. De mate
waarin de openbare ruimte schoon, heel en veilig en sociaal is, bepaalt voor een belangrijk deel hoe mensen
hun woonomgeving waarderen. Om deze redenen worden bewoners en andere belanghebbenden in een
vroeg stadium betrokken indien er ingrepen gedaan worden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte.
Velsen zoekt de samenwerking met hen, met wijkplatforms en omwonenden.
De ervaring leert dat een voorgenomen (her)inrichting of ingreep in de openbare ruimte de nodige emoties
op kan roepen. Dat zien we terug in het gebruik van social media, dat de laatste jaren steeds meer
toeneemt. Het biedt zeker kansen om de communicatie en betrokkenheid van de burgers bij deze
werkzaamheden te vergroten.
De openbare ruimte komt bovendien steeds meer onder druk te staan doordat de oppervlakte steeds
schaarser wordt en het gebruik intensiever. Omdat de budgetten voor inrichting en beheer beperkt zijn, is het
niet altijd mogelijk aan de wensen van bewoners en/of belanghebbenden tegemoet te komen. Ook het feit
dat de gemeente het algemene beleid bepaalt en de regie in handen heeft, leidt ertoe dat niet alle inspraak
en participatie tot consensus over de inrichting leidt. Bij de uiteindelijke besluitvorming en uitvoering geeft het
algemene belang de doorslag.
Het past binnen onze visie en in de Visie op Velsen 2025 om in toenemende mate ‘sportinclusief’ te denken
bij het (her-) inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden
met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte.
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Beleid/kader dat van kracht is
•
Collegeprogramma 2014-2017
•
Visie op Velsen 2025
•
Perspectiefnota 2015
•
Lokaal verkeer- en vervoersplan
•
Fietsbeleidsplan
•
Parkeerbeleidsplan
•
Groenbeleidsplan
•
Landschapsbeleidsplan
•
Beheer plan landgoederen/buitenplaatsen
•
Bomenplan
•
Gedragscode Flora- en Faunawet
•
Beleidsvisie openbare verlichting
•
Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen

Programmadoelstelling
Het houden/creëren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
De gemeente heeft de zorg voor het functioneren van de openbare ruimte en voor het rentmeesterschap van
de bijbehorende kapitaalgoederen. Dit gebeurt door zo efficiënt en effectief mogelijk (integraal) de openbare
ruimte te beheren.
Om de openbare ruimte goed planmatig te kunnen beheren (schoon, heel, veilig en sociaal) wordt gebruik
gemaakt van beheersoftware. Grofweg kunnen daarin worden onderscheiden: wegen, groen,
speelvoorzieningen, water, openbare verlichting en kunstwerken. Op vrijwel elk van deze gebieden is het
gewenste kwaliteitsniveau vertaald naar gebudgetteerde onderhoudsprogramma’s.
Om vast te stellen of de burger tevreden is over de kwaliteit in de openbare ruimte worden waar mogelijk
objectieve criteria gehanteerd. De resultaten uit de leefbaarheidsmonitor zijn ook een goede indicatie van die
tevredenheid. Voor specifieke onderwerpen wordt gebruik gemaakt van het instrument Burgerpanel.
De uitdaging is om binnen de vastgestelde budgetten de kwaliteit van de openbare ruimte zo goed mogelijk
in stand te houden.
Subdoelstelling 7.1
Zorgen voor voldoende groen, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief
technisch voldoende wegen.
Groenbeleidsplan
Het actualiseren van het groenbeleidsplan heeft door onderbezetting van de eenheid groen vertraging
opgelopen. Dit plan wordt in 2016 aan de raad aangeboden. Een aantal aandachtspunten hieruit zijn:
herijking van de drie bestaande groentypen (te behouden groen, compensatiegroen en snippergroen), beleid
ten aanzien van bijen en adoptie van groen (bijvoorbeeld rotondes) door externe partijen.
Onkruidbestrijding
Vanaf 1 januari 2015 wordt volgens afspraak uitsluitend gebruik gemaakt van glyfosaatvrije middelen voor
onkruidbestrijding. Hiernaast wordt minimaal een maal extra per jaar mechanisch geborsteld.
Wijkinitiatieven op het gebied van groenonderhoud
Een voorbeeld van burger- c.q. overheidsparticipatie zijn initiatieven waarbij bewoners een gedeelte van het
onderhoud van het openbare groen zelf uit willen voeren. Deze initiatieven worden in principe altijd
gehonoreerd als ze passen in het groenbeleid. Er wordt daarbij een overeenkomst gesloten met afspraken
voor beide partijen.
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Beheer en onderhoud wegen
In het voorjaar van 2016 zal weer een inspectieronde door een externe partij plaatsvinden om de
onderhoudstoestand van onze wegen zo objectief mogelijk te bepalen. De afgelopen jaren hebben
uitgewezen dat het verantwoord is om het budget voor het onderhoud van de wegen voorlopig structureel te
verminderen met € 200.000. Door goed gebruik te maken van subsidiestromen en werk met werk te maken
verwachten wij het kwaliteitsniveau van de wegen, ondanks de verlaging van het budget, op een goed
niveau te houden.
Parkeren
Het vaststellen van een nieuwe nota Parkeernormenbeleid in 2015 heeft gezorgd voor een goede en
duidelijke (parkeertechnische) beoordeling van initiatieven binnen de gemeente.
In 2016 wordt een start gemaakt met het opstellen van een nieuw Parkeerbeleidsplan. Verschillende
ontwikkelingen zijn aanleiding om het huidige beleidsplan uit 2008 te herzien. Een nieuw parkeerbeleidsplan
zal naar verwachting in 2017 kunnen worden vastgesteld.
Oplaadpalen
Het pilotproject voor de realisatie van openbare oplaadpunten eindigt op 31 december 2016. De evaluatie
van het project zal daarom naar verwachting begin 2017 plaatsvinden.
Evaluatie blauwe zone
In 2015 heeft een eerste evaluatiemoment plaatsgevonden van de parkeerduurbeperking (‘blauwe zone’)
aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord. In overleg met een afvaardiging vanuit de bewoners, de
handhaving en de ondernemers is besloten om de blauwe zone te verkleinen. Eind 2015 of begin 2016 zal
een brede evaluatie worden uitgevoerd, waarbij alle belanghebbenden worden geënquêteerd.
Watergangen
Sinds 2015 is, bij wijze van pilot, het beheer van het grootste deel van onze watergangen overgedragen aan
het hoogheemraadschap van Rijnland. In 2016 vindt een evaluatie plaats of de pilot voor beide partijen
aanleiding is om dit beheer definitief aan het Hoogheemraadschap over te dragen.
Hondenoverlast
Het beleid voor hondenoverlast is specifiek gericht op het creëren en instandhouden van voldoende
losloopplekken, handhaving en opruimen van de vervuiling. Sinds 2014 is dat beleid in evenwicht. Naast de
poepzuiger worden ook andere middelen ingezet om overlast tegen te gaan en gewenst gedrag te
stimuleren: markeren losloopplekken en speelplekken, houders met hondenpoepzakjes, waar nodig extra
hekwerk en prullenbakken.
Gladheidbestrijding
Gladheidbestrijding op Velsense wegen en fietsroutes wordt verzorgd door en voor risico van HVC. Dit
betekent dat wij jaarlijks een vast bedrag betalen aan HVC ongeacht de inzet die zij moeten plegen voor de
gladheidbestrijding. De discussie of dit een wenselijke manier van verrekening is, wordt meegenomen in de
gesprekken die de drie IJmond gemeenten inmiddels voeren met HVC. Een alternatieve mogelijkheid is om
naast vaste kosten de verrekening van de gladheidsbestrijding te laten plaatsvinden op basis van
daadwerkelijk gemaakt kosten voor strooibeurten.
Reinigen openbare ruimte
Velsen krijgt een vergoeding voor zwerfafval vanuit de ‘Deelnemersovereenkomst Verpakkingen’. Met die
vergoeding worden de initiatieven die ontplooid zijn tegen zwerfvuil voortgezet. Velsen vult dat in met natuuren milieu-educatie op scholen (zwerfvuilteams) en Recycle Valley (educatie over kunststofafval, zwerfvuil en
plastic soep). Ook zijn er contacten gelegd met het Technasium College. Voor het vak ‘Onderzoeken en
Ontwerpen’ bieden we de school in 2016 een aantal projecten aan over afvalscheiding en
kunststofinzameling en de relatie met zwerfvuil. Daarnaast wordt bij het opruimen van zwerfvuil in de
uitvoering ingezet op zichtbaarder schoonmaken en op social return. Voorbeelden zijn extra zwerfvuilteams
van IJmond Werkt!, die rondlopen in herkenbare kleding. Ook bij grote evenementen wordt uitgebreid
aandacht gevraagd voor zwerfvuilpreventie.
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Strand
De boardwalk bij IJmuiden aan Zee en enkele strandopgangen bij IJmuiden aan Zee en strand Noordpier
zijn aan vervanging toe. In het kader van een toeristisch aantrekkelijk strand en de ambitie vanuit ‘IJmuiden
Rauw aan Zee’ ligt er nu een mogelijkheid voor een kwaliteitsimpuls. Er wordt getracht een deel van deze
projecten voor het begin van het strandseizoen uit te voeren.
Subdoelstelling 7.2
Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Verkeersbeleid
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) van Velsen is in 2014 geactualiseerd. De behandeling hiervan
is op verzoek van de raad gekoppeld aan de behandeling van de Structuurvisie. Besluitvorming over de
Structuurvisie vindt plaats in 2016. In samenhang daarmee wordt een beleids- en uitvoeringsagenda voor
het verkeer en vervoer in Velsen voorgelegd aan de raad. Een van de punten in het LVVP is de
doorstroming op het Pontplein. Op korte termijn worden nog enkele kleinere maatregelen genomen die een
beperkte positieve invloed zullen hebben op de doorstroming. Op langere termijn zal er mogelijk een veel
grotere ingreep nodig zijn.
Vervoer over water
De provincie Noord-Holland heeft de mogelijkheden onderzocht voor een duurzame vorm van
personenvervoer over water op het Noordzeekanaal, maar ziet daar op dit moment geen kansrijke
ontwikkelingen voor. Private initiatieven vanuit toeristisch recreatief oogpunt zijn wel mogelijk; de provincie
zal die op inhoud beoordelen.
Fietssnelwegen
In de regionale mobiliteitsvisie wordt ingezet op een ‘kwaliteitsnet fiets’ dat voldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen. In dit kwaliteitsnet is een regionale hoofdfietsroute opgenomen die als fietssnelweg kan
worden aangemerkt. Van deze route zijn knelpunten in kaart gebracht. In 2015 wordt in regioverband een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten daaruit wordt in 2016 in regioverband
bepaald welke stappen genomen worden in het realiseren van fietssnelweg(en) in de IJmond.
Fietsbeleid
In 2016 wordt het fietsbeleidsplan geactualiseerd. Hierbij zal naast het verbeteren van het fietsnetwerk ook
aandacht worden gegeven aan het fietsparkeren.
Pontveren
Voor 2016 zijn de extra uitgaven voor het in de vaart nemen van een tweede pont gedekt.
Gezien het belang voor het fietsverkeer is de wens om ook na 2016 een tweede pont in de spits te laten
varen. In 2016 gaat we evalueren of de inzet van de tweede pont een effectieve maatregel is gebleken. Zo
ja, dan zal in overleg met betrokken partijen gezocht worden naar financiële middelen. De tweede pont is op
voorhand al wel opgenomen in het maatregelenpakket van de mobiliteitsvisie.
Projecten
In 2016 zal de herinrichting van de Lange Nieuwstraat plaatsvinden, inclusief het kruispunt Zeeweg/Plein
1945. Na afronding van deeltracé 1 van de aanleg van het HOV (vrije busbaan over de Vlielantweg) start in
2016 de uitvoering van de herinrichting van de Hoofdstraat vanaf de rotonde Wüstelaan tot en met het
gedeelte dat grenst aan het kermislandje. In dit project verdwijnt het stuk van de Broekbergenlaan tussen de
rotonde Wüstelaan en het benzinestation. In 2016 gaan we weer een aantal stukken van het riool
vervangen, waarbij de weginrichting aangepast wordt conform de richtlijnen van duurzaam veilig. Dit betreft:
• de grote Hout- of Koningsweg
• van Leeuwenstraat en omgeving
• Willemsplein
• President Steijnstraat.
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Twee factoren hebben een grote invloed op een aantal grotere infrastructurele projecten die op de planning
staan voor 2016/2017:
1. De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan van het HOV-tracé. Deze is niet
alleen van invloed op de aanleg van de busbaan over de oude spoorlijn, maar ook op de planning
van een aantal andere gemeentelijke projecten.
2. De vaststelling van actualisatie van het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP)
De uitspraak van de Raad van State is van invloed op de aanleg van de busbaan vanaf de Santpoortse
Dreef tot aan de Briniostraat en op de herinrichting van de Troelstraweg. Dit geldt ook voor de aanleg van de
rotonde Minister van Houtenlaan en de herinrichting van de Waterloolaan. De voorbereiding van deze
projecten kan pas starten na de uitspraak van de Raad van State. De uitvoering van deze projecten zal
daarom ook niet eerder kunnen starten dan in 2017.
Eén belangrijk punt in het LVVP is de uitspraak die gedaan wordt over de verkeerscirculatie voor IJmuiden.
Op basis van deze uitspraak kan onder andere gestart worden met voorbereiding van de herinrichting van
het Kennemerplein. De aanleg hiervan begint op zijn vroegst in 2017.
Afsluiting Velsertunnel:
In 2016 gaat de Velsertunnel voor een periode van 9 maanden volledig dicht. Er zijn onder andere in overleg
met de gemeente Velsen veel maatregelen genomen die er voor moeten zorgen dat de regio bereikbaar
blijft. Rijkswaterstaat heeft in nauwe samenwerking met betrokken overheden, organisaties en bedrijfsleven
een Bereikbaarheidsplan (juli 2014) opgesteld. Dit kent drie soorten maatregelen, te weten
verkeersmaatregelen, mobiliteit beïnvloedende maatregelen en communicatie-activiteiten.
A8-A9
Het project Verbinding A8-A9 is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de
Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Eind 2015
wordt de planstudie fase 1 naar de verbinding A8-A9 afgerond. Besluitvorming over het voorkeursalternatief
volgt begin 2016. Definitieve besluitvorming over de realisatie vindt plaats in de planstudie fase 2. Ingezet
wordt op realisatie van de verbinding in de periode 2018-2020.
Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Velsen besloten € 2,1 miljoen bij te dragen aan het project. Deze
bijdrage is gekoppeld aan de definitieve oprichting van het mobiliteitsfonds.

Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 7.1
Indicator

% Velsenaren dat vindt dat het

Type

Bron

Laatste

Waarde

meting

meting

2015

2016

2017

2018

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2015

39%

#

31%#

#

31%#

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2015

7.1

#

7.1

#

7.1*

Rapportcijfer parkeergelegenheid

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2015

6.2

#

6.4

#

6.4

Het ervaren van parkeeroverlast

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2015

31%

#

31%

#

31%

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2015

6.7

#

6.7

#

6.7

Aantal honden

Waarde

Belastingpakket

2014

4.444

4.500

4.500

4.500

4.500

Aantal parkeerbonnen

Waarde

Belastingpakket

2014

1.612

2.000

2.000

2.000

2.000

100% kostendekking

Waarde

Belastingpakket

2014

100%

100%

100%

100%

100%

rommelig is op straat
Rapportcijfer onderhoud wegen
en fietspaden

door inwoners van Velsen
Rapportcijfer groen in de
gemeente

hondenbelasting
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Indicatoren bij subdoelstelling 7.2
Indicator

Tevredenheid van de inwoners van

Type

Bron

Effect

Leefbaarheidsmonitor

Laatste

Waarde 2015

meting

meting

2015

7.3

#

2016

2017

2018

7.2

#

7.2

Velsen over de bereikbaarheid
havengebied en strand
Toelichting indicatoren
#
: in dat jaar vindt geen meting plaats.

Programmabegroting
Program m a 7 Openbare Ruimte

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

( be dra ge n * € 1.0 0 0 )

Collegeproduct
Beleid en projecten openbare ruimte

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.723

-893

2.830

2.042

-250

1.792

2.074

-250

1.824

11.910

-1.100

10.810

14.589

-211

14.378

14.476

-212

14.264

Openbare ruimte algemeen

361

0

361

296

0

296

328

0

328

Parkeren

218

0

218

193

0

193

144

0

144

Wijkgerichte dienstverlening

248

0

248

245

0

245

193

0

193

Totaal autorisatieniveau 7.1

16.460

-1.993

14.467

17.365

-461

16.904

17.216

-462

16.754

Totaal saldo van baten en lasten

16.460

-1.993

14.467

17.365

-461

16.904

17.216

-462

16.754

46

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

16.506

-1.993

14.513

-462

16.754

Dagelijks beheer openbare ruimte

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

17.365

-251

-251

-712

16.653

17.216

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 7.1
Dekking nieuw beleid
Wijkgericht werken
Het beschikbare budget voor wijkgerichte dienstverlening heeft een relatief geringe onderbesteding. Dit komt
doordat het aantal wijkplatforms is afgenomen en er niet volledig gebruik wordt gemaakt van het beschikbare
budget. Dit lijkt een structurele tendens te zijn. Daardoor komt een bedrag van € 14.600 beschikbaar.
Nieuw beleid
Areaal uitbreiding
De komende jaren worden een aantal projecten gerealiseerd die ertoe leiden dat op termijn meer
onderhoudsgeld nodig zal zijn om deze in stand te houden. Naar verwachting zal vanaf 2018 structureel
€ 55.000 meer onderhoudsgeld benodigd zijn. Dit betreft de volgende projecten: HOV, kwaliteitsimpuls
Lange Nieuwstraat en halteplaatsen openbaarvervoer.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Onderhoud wegen (€ 200.000)
• Havens en waterwerken (€ 50.000);
• Speelvoorzieningen (€ 50.000).
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Meerjarenperspectief
Program m a 7
Openbare ruim te

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
2.830
2.987
1.792

(bedragen * €1.000)

Beleid en projecten openbare ruimte
Dagelijks beheer openbare ruimte

10.810

12.950

14.378

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

1.824

1.812

1.843

1.838

14.264

14.130

13.747

13.786

Openbare ruimte algemeen

361

296

296

328

326

321

320

Parkeren

218

193

193

144

143

136

135

Wijkgerichte dienstverlening
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

248

245

245

193

192

190

190

14.467

16.671

16.904

16.754

16.603

16.237

16.270

46

0

0

0

0

0

0

0
14.513

0
16.671

-251
16.653

0
16.754

0
16.603

0
16.237

0
16.270

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp

2016

2017

7 Voertuigen
7 Voertuigen

2018

2019

0
99

-11

Toelichting
Egalisatie kosten o.b.v. plan

23

25 Egalisatie kosten o.b.v. plan
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Programma 8 Milieu
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Doelenboom
Hoofdstellingen
Hoofddoelstelling 8.1
Milieubeleid
Collegeproduct
C 6081 Milieubeleid

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

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

Prestaties
Het uitvoeren van het
Milieubeleidsplan 2015-2020
en het Milieuwerkprogramma
door OD IJmond

Uitvoering: van:
- Milieuwerkprogramma 2016
- Gemeentelijk Klimaatprogramma
- Strategische Agenda: ‘Er zit
energie in Velsen’
- Afvalplan

Hoofddoelstelling 8.2
Optimale en duurzame
leefomgeving
Collegeproducten
C 6084 Afvalstoffen
C 6085 Afvalheffingen
/reinigingsrecht
C 6087 Ontsmetting/
ongediertebestrijding

Hoofddoelstelling 8.3
Riolering
Collegeproducten
C 6082 Riolering
C 6083 Rioolheffingen
C 6086 Grondwaterbeheersing

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

Uitvoeren van projecten binnen
‘Er zit energie in Velsen’:
- een schoon en zuinig
gemeentelijk wagenpark
- zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen
- Het verankeren van duurzaam
inkopen in het gemeentelijk
inkoopbeleid

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
van op afstand gestuurde
stuwputten
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Uitgangspunten voor dit programma
Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat
wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. 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 Omgevingsdienst IJmond vorm. Het kennisrijke en innovatieve karakter van de Visie op
Velsen 2025 sterkt het college in het kiezen voor deze rol.
Vanuit dit programma zijn veel taken gedelegeerd aan de Omgevingsdienst die hiertoe jaarlijks een
uitvoeringsprogramma opstelt.
In 2015 is het Milieubeleidsplan 2015-2020 met bijbehorend uitvoeringprogramma vastgesteld. Onderdelen
daarvan worden in 2016 en daarna uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente een aantal wettelijke taken
waar het gaat om beheersactiviteiten ten aanzien van riolen, afval, grondwaterbeheersing en
ontsmetting/ongediertebestrijding.
Contextomschrijving
Belangrijkste kader voor duurzaamheid is het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020. Kern van het
Energieakkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing en schone technologie. Uitvoering
van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en
kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Aanvullend hierop heeft Velsen haar eigen
ambities geformuleerd.
Vanuit de Visie op Velsen 2025 en het thema ‘Er zit energie in Velsen’ uit de Strategische Agenda zijn vijf
impulsprojecten voor de bestuursperiode 2014-2018 vastgesteld om de prioriteiten te realiseren. Zij leveren
impliciet ook een bijdrage aan de doelstellingen van het programma milieu. Het gaat om het accent op
innovatie bij Techport IJmond, milieu-, natuur- en energie-educatie bij het Kustinformatiecentrum (KIIC) en
de impuls aan de offshore windenergie. Een goede illustratie van innovatie is de doorontwikkeling van en
innovatie in de werkwijze van afvalscheiding en afvalinzameling: van afval naar grondstoffen (VANG).
Daar milieueffecten zich niet beperken tot gemeentegrenzen is het van belang dat beleid en uitvoering
(boven-)regionaal af te stemmen en efficiënt gebruik te maken van specialistische kennis. Het onderbrengen
van deze taken bij een gemeenschappelijke regeling als de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) levert
daaraan een bijdrage. Inmiddels heeft een toenemend aantal andere gemeenten in de regio’s IJmond, ZuidKennemerland en Waterland en de provincie Noord-Holland daartoe besloten.

Beleid/kader dat van kracht is
• Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020
• Coalitieakkoord 2014-2018
• Visie op Velsen 2025
• Strategische Agenda Velsen: ‘Er zit energie in Velsen’
• Perspectiefnota 2015
• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
• Milieu werkprogramma 2016
• Milieudialoog IJmond
• Klimaatprogramma ‘Velsen, stad van zon, zee en wind’
• Bodemconvenant 2016
• Milieubeleidsplan 2015- 2020
• Impulsprojecten Visie op Velsen
• Afvalbeheerplan 2010-2015
• Gemeentelijke belastingverordeningen 2014
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Programmadoelstelling
Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van een duurzame ontwikkeling.

Subdoelstelling 8.1.1.
Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren en uitvoeren van integrale milieutaken.
Milieubeleid en -regelgeving worden in verschillende producten van de gemeente verwerkt zoals in
ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen.
Ruimtelijke plannen
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, natuur en biodiversiteit. Deze aspecten worden ook verwerkt in de
bestemmingsplannen die in 2016 worden vastgesteld of herzien.
Vergunningen
Ook vindt advisering plaats bij omgevingsvergunningen. Deze wettelijke taak komt direct voort uit de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er wordt geadviseerd over meervoudige complexe
vergunningaanvragen (waarbij meer elementen dan het milieu spelen) en het in behandeling nemen van
enkelvoudige vergunningaanvragen (omgevingsvergunning waarbij uitsluitend milieuaspecten aan de orde
zijn). Voorbeelden van meervoudige complexe vergunningen die in 2016 spelen zijn de zeesluis, de
Averijhaven en de Grote Hout. Meer bedrijven worden onder algemene regels gebracht. De ontwikkeling zet
zich in 2016 door.
Overdracht taken
In het kader van decentralisatie van taken naar de gemeenten zijn de vergunningverlening, het toezicht en
de handhaving op provinciale inrichtingen overgedragen aan de gemeente en voert OD IJmond deze taken
uit. In 2016 vindt een verdere integratie van taken plaats en worden vergunningverleningstaken in het kader
van de Wet bodembescherming (rol van bevoegd gezag van de provincie) overgedragen aan OD IJmond.
Het toezicht in het kader van de Wet bodembescherming was al bij OD IJmond ondergebracht.
Subdoelstelling 8.2.1
Waarborgen van de leefbaarheid m.b.t. milieu, luchtkwaliteit, gezondheid, externe veiligheid en
afvalverwerking door o.a. optimaal gebruik van de regelgeving.
Verbetering van de leefbaarheid is alleen te bereiken in samenwerking met en in aansluiting op initiatieven
van andere partijen. Voorbeelden daarvan zijn de Milieudialoog, Greenbiz en IJmond Bereikbaar. De manier
waarop het Milieubeleidsplan tot stand is gekomen en de projecten die het omvat zijn voorbeelden van
intensieve samenwerking met en participatie van bewoners, ondernemers en andere overheden in en buiten
de IJmond.
Luchtkwaliteit
De Rijksoverheid en de decentrale overheden werken samen aan een oplossing voor de overschrijdingen
van de normen voor luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL
heeft tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren omwille van de volksgezondheid en tegelijkertijd ook ruimte te
bieden voor bouwprojecten en infrastructuur. Aan het NSL is een monitoringsprogramma verbonden dat
wordt uitgevoerd door het RIVM en Kenniscentrum InfoMil.
Jaarlijks rapporteert het RIVM de resultaten. Eind 2014 was de uitkomst van een evaluatie van het meetnet,
dat de uitbreiding ervan in stand gehouden moet worden. Dat is ook in 2016 het geval; dan wordt wederom
gerapporteerd over de resultaten.
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Milieubeleidsplan 2015-2020
In het Milieubeleidsplan en het Uitvoeringsprogramma 2015-2020 zijn een groot aantal projecten
opgenomen die een bijdrage moeten leveren aan de landelijke en de specifiek lokale milieudoelstellingen.
Voorbeelden waaraan in 2016 verder gewerkt wordt zijn verduurzaming van gemeentelijk en
maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte, de reconstructie van de Velstertraverse en de volgende
projecten onder 8.2.1. en 8.2.2.
IJmond Bereikbaar
IJmond Bereikbaar is het samenwerkingsverband van de IJmondgemeenten met het regionale bedrijfsleven
om de IJmond bereikbaar en leefbaar te houden. Gemeenten richten zich met name op het verbeteren van
de (fiets)infrastructuur; het bedrijfsleven richt zich op het organiseren van slim reizen
(mobiliteitsmanagement).
De gemeente Velsen heeft in 2014 samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest een
Regionale Mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld. Hierin staan tal van maatregelen om de bereikbaarheid en
leefbaarheid in de IJmond te verbeteren. Onderzoek naar het instellen van een regionaal mobiliteitsfonds –
om de maatregelen mee te financieren – vindt plaats, waarna dit in 2016 verder vormgegeven zal worden.
Vanuit IJmond Bereikbaar is in 2015 subsidie aangevraagd bij het ministerie van I&M voor maatregelen ter
verbetering van fietsinfrastructuur, het in de vaart houden van een tweede (fiets)pont en voor onderzoek
naar de inpassing van een fietssnelweg in de IJmond. De campagne ‘IJmond Bereikbaar, Goed op weg’ is
ook onderdeel van de subsidieaanvraag. Met deze campagne worden bedrijven in de IJmond gestimuleerd
mee te doen aan maatregelen die het fietsen en het gebruik van OV voor woon-werkverkeer stimuleren.
Velsertunnel
In 2016 gaat de Velsertunnel gedurende negen maanden dicht. De campagne IJmond Bereikbaar moet in
die periode de doorstroming in de IJmond ondersteunen, als de fiets en het openbaar vervoer belangrijke
alternatieven zullen zijn voor de auto.
Milieudialoog
De gemeente Velsen en de Omgevingsdienst IJmond nemen deel aan de Milieudialoog, net als vele andere
bedrijven, overheden en organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau die betrokken zijn bij het milieu
in de IJmond. Vanuit deze setting is eind 2013 een maatregelenpakket vastgesteld, dat de emissies in het
gebied moet terugdringen. Voor de uitvoering hiervan is subsidie van de provincie ontvangen.
Omgevingsdienst IJmond zorgt voor uitvoering van de maatregelen.
KIMO
De gemeente is lid van KIMO. Dit is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor 160 lokale
overheden rond de noordelijke zeeën. Gemeente Velsen heeft het voorzitterschap van KIMO Nederland én
België (38 gemeenten) en draagt op deze manier bij aan de integrale doelstelling voor schone zeeën en
kusten. De EU ziet KIMO Nederland/België als voorbeeld-kennisinstituut op het gebied van schone zeeën.
Subdoelstelling 8.2.2
Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, reinheid en (energie)zuinigheid.
Duurzaamheid en energie
De ambities van het Nationaal Energieakkoord, het belangrijkste kader voor duurzaamheid, zijn 14%
duurzame energieopwekking in 2020 en 1,5% energiebesparing per jaar. Aanvullend op deze doelstellingen
zijn eigen ambities geformuleerd in het Klimaatprogramma Velsen Stad van Zon, Zee en Wind. Ook in het
Coalitieakkoord 2014-2018 zijn energieambities gesteld, onder andere klimaatneutraliteit voor huishoudens.
Velsen heeft al een aantal jaren deelgenomen aan een duurzaamheidsmeting ter verkrijging van het ECO
XXI label. Dit label omvat meer thema’s dan alleen energie. In 2015 is opnieuw een meting uitgevoerd
waarmee niveau zilver is behaald. Het resultaat moest wel aan hogere eisen voldoen dan bij de voorgaande
meting in 2012. Winst is nog te behalen op het gebied van het bevorderen van lokale initiatieven, een meer
programmatische aanpak van duurzaamheidseducatie, het certificeren van duurzaam ondernemen van de
eigen organisatie en verbetering van de afvalscheiding.
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Bestaande woningbouw
Om de energie doelstellingen voor de woningbouw te behalen, wordt ingezet op onder andere
verduurzaming van bestaande woningbouw, gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte.
Samen met meerdere partners in de regio streeft Velsen naar de realisatie van een regionaal warmtenet
waarin o.a. restwarmte van Tata Steel wordt benut. Onderzocht wordt op welke manier wooncomplexen in
Velsen aangesloten kunnen worden op het net door blokverwarming.
In de Bomen- en Vogelbuurt in Velsen is een pilotproject gaande voor energiebesparingen bij woningen. Dit
project wordt uitgebreid naar andere wijken, wat een bijdrage levert aan de realisering van deze
doelstellingen. Hiermee beoogt de gemeente te stimuleren dat:
- bewoners energie besparen;,
- huurwoningen worden verduurzaamd zodat ze een hoger energielabel krijgen, en
- dat bewoners zonnepanelen aanschaffen.
Windenergie
‘Wind op Zee en Wind op Land’ speelt een belangrijke rol. Met windturbines kan een forse stap gezet
worden in de productie van hernieuwbare elektriciteit. Een initiatief voor een windpark op de
Noordersluisweg wordt door de provincie als bevoegd gezag in 2016 beoordeeld, ter aanvulling op enkele
windturbines langs de Reijndersweg en de uitbreiding van windparken aan de kust.
Huishoudelijke afvalinzameling
Het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in Velsen het uitgangspunt voor de
afvalinzameling. Deze doorontwikkeling van en innovatie in de werkwijze van afvalscheiding en
afvalinzameling is een goede illustratie van een verbetering van het leefklimaat via de prioriteit Er zit energie
in Velsen uit de Strategische Agenda.
De belangrijke doelstelling in het programma is verbetering van de afvalscheiding. Velsen heeft al jaren een
afvalscheidingspercentage van zo’n 37%. Dat moet volgens de landelijke richtlijn in 2020 75% zijn. Het jaar
2016 zal gebruikt worden om in samenspraak met de bewoners een andere wijze van afvalinzameling in te
voeren. Het leidende principe daarachter zal zijn meer service bieden om bestaande afvalstromen te
scheiden. Dit moet uiteindelijk leiden tot lagere kosten voor afvalverwerking (verbranden van restafval).
Met HVC zijn in 2015 gesprekken gestart om te komen tot een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst voor
de inzameling van huishoudelijk afval en Beheer Openbare Ruimte (BOR) taken. Eind 2015/begin 2016
zullen de gesprekken worden afgerond en wordt het resultaat aan de raad voorgelegd.
Subdoelstelling 8.3.1
Het in stand houden van een kwalitatief goed rioolstelsel.
Riolering
Een goede inrichting van het rioolstelsel moet er voor zorgen dat het afvoeren van het afvalwater en
hemelwater op een veilige en gezonde manier geschiedt en wateroverlast zo veel mogelijk wordt
voorkomen. Waar mogelijk wordt hemelwater afgevoerd naar oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem.
Dit heeft als groot voordeel dat bijvoorbeeld de waterzuiveringcapaciteit en gemaalcapaciteit bij het
hoogheemraadschap van Rijnland beperkt kunnen worden waardoor de kosten voor de totale waterketen
minimaal blijven. Met Rijnland wordt intensief samengewerkt, wat heeft geleid tot doelmatigheidswinst in de
waterketen. Dit past in het Bestuursakkoord Water (2011), waarin immers is opgenomen om in 2020 binnen
de waterketen een doelmatigheidswinst te boeken van 450 miljoen voor gemeenten en waterschappen.
Velsen werkt hiertoe ook samen met andere gemeenten en met PWN.
Rioleringsbeleid (Verbreed gemeentelijk rioleringsplan)
Het Velsense riolerings-, grondwater- en hemelwaterbeleid staat in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan
(2012). Dit plan heeft een looptijd van 5 jaar en kan daarna worden verlengd tot 2021. Evenals in
voorgaande jaren wordt ook in 2016 uitvoering gegeven aan de speerpunten in dit plan.
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Rioolmaatregelen
In 2016 wordt ongeveer 3 km riool vervangen. De belangrijkste projecten zijn de Grote Hout of Koningsweg
en de Lange Nieuwstraat. Hier wordt niet alleen de oude riolering vervangen, maar wordt ook het
hemelwater afgekoppeld. De afvalwaterstroming wordt verbeterd, waardoor de kans op wateroverlast tijdens
extreme regenbuien in de Gildenbuurt, Rivierenbuurt, Velsen-Noord en IJmuiden kleiner wordt. Naast
dergelijke riooltechnische maatregelen blijft echter ook waterbestendige inrichting van de openbare ruimte
van belang. Een slimme inrichting zorgt voor minder overlast en maakt Velsen klimaatbestendig.
Grondwater
In 2015 is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterproblematiek in Velsen-Noord. Hierbij is nauw
samengewerkt met de GGD, de woningcorporaties en de Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord. Aan de
hand van dit onderzoek wordt in 2016 gestart met de uitvoering van verschillende grondwatermaatregelen,
waaronder aanleg van drainage in de Grote Hout of Koningsweg.

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.2.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde 2015

2016

2017

2017

meting
100% kostendekkend tarief

Waarde Belastingpakket

2014

100%

100%

100%

100%

100%

Waarde Contract HVC

2014

30.113

31.944 n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

2014

30.399

30.450 30.600 30.750 30.900

afvalstoffenheffing
Aantal woonhuisaansluitingen

stopt 31-12-2016
Aantal plichten afvalstoffen heffing

Waarde Belastingpakket

Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.3.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde 2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

meting
100% kostendekkend tarief rioolheffing

Waarde Belastingpakket

2014

Aantal rioolaansluitingen

Waarde Belastingpakket/ 2014

100%

100%

34.459

34.700 34.850 35.000 35.150

GRP

Toelichting indicatoren
n.n.b.
: nog niet bekend
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Programmabegroting
Programma 8 Milieu

Rekening 2014

Gewijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct
Milieubeleid

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.499

-48

1.451

1.773

-51

1.722

1.694

-51

Totaal autorisatieniveau 8.1

1.499

-48

1.451

1.773

-51

1.722

1.694

-51

1.643

Afvalstoffen

7.805

-529

7.276

8.511

-263

8.248

8.465

-294

8.172

154

-10.112

-9.958

170

-10.991

-10.821

141

-10.792

-10.651

33

0

33

35

0

35

35

0

35

Totaal autorisatieniveau 8.2

7.992

-10.641

-2.649

8.716

-11.254

-2.538

8.641

-11.086

-2.444

Riolering

4.965

-1.636

3.329

5.474

-500

4.974

5.103

-1.364

3.740

289

-5.564

-5.275

331

-4.783

-4.452

154

-4.972

-4.817

Afvalheffingen/reinigingsrecht
Ontsmetting/ongediertebestrijding

Rioolheffingen
Grondwaterbeheersing
Totaal autorisatieniveau 8.3
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

1.643

274

0

274

373

0

373

329

0

329

5.528

-7.200

-1.672

6.178

-5.283

895

5.587

-6.336

-748

15.019

-17.889

-2.871

16.667

-16.588

79

15.922

-17.472

-1.550

1.263

0

1.263

0

0

0

0

0

0

-286

-286

16.282

-17.889

-1.609

-17.758

-1.836

16.667

-1.111

-1.111

-17.699

-1.032

15.922

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 8.1
Nieuw beleid
Warmtenet
Een van de projecten uit het milieubeleidsplan is het regionaal warmtenet. Uit onderzoek blijkt dat 2.000
woningen in Velsen (de pilot Zeewijk) kunnen worden aangesloten op een regionaal warmtenet gevoed met
restwarmte van Tata Steel. Er wordt een business case opgesteld om de haalbaarheid, effectiviteit en
risico’s te onderzoeken Voor de eventuele toekomstige investering voor de infrastructuur en de aansluitingen
bij de woningen in de pilot IJmuiden is circa 20 miljoen euro nodig. De gemeente zal financieel deelnemen
aan deze investering voor 5 á 10%. Kosten van de business case zijn € 25.000, die regionaal gedragen
worden. De bijdrage van Velsen is ca. € 12.500.
Milieubeleidsplan
In 2015 wordt voor de gemeente Velsen een Milieubeleidsplan 2015-2020 opgesteld. Dit plan vloeit voort uit
en sluit aan bij de strategische Agenda Velsen. Het Milieubeleidsplan geeft een integraal beeld van de
ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid van de gemeente Velsen. Voor de uitvoering van dit
plan is structureel € 12.500 benodigd.
Duurzaam wonen en bouwen
Het pilotproject voor energiebesparing voor woningen in de Bomen- en Vogelbuurt wordt uitgebreid naar
andere wijken. Hiermee beoogt de gemeente het stimuleren van energiebesparing door bewoners; het
stimuleren van de verduurzaming van de woningen en het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen
door bewoners. Hier zal in de komende periode een budget van € 30.000 per jaar voor nodig zijn, naast de
middelen uit het Regionaal ActiePlan (RAP) van de provincie. De dekking wordt gerealiseerd uit de
verlaagde bijdrage WABO-decentralisatie aan de Omgevingsdienst.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Verhoging bijdrage Omgevingsdienst € 43.000.
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Autorisatieniveau 8.2
Autonome ontwikkelingen
Kapitaallasten riolering
De afgelopen jaren hebben wij minder uitgegeven aan rioolvervanging dan de investeringsruimte toeliet.
Op basis van een analyse van de te verwachte investeringen voor rioolvervanging is het beschikbaar
gestelde investeringskrediet naar beneden bijgesteld. Dit geeft een daling van de jaarlijkse kapitaallasten,
deze wordt meegenomen bij de bepaling van het tarief voor de rioolrecht en de daar uit voortvloeiende
mutatie van de reserve en/of voorziening.
Bijdrage Hoogheemraadschap (OAS)
De afspraak met Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat uit 2012 om minimaal 21,6 ha van ons
rioolstelsel af te koppelen is in 2015 afgewikkeld. De bijbehorende begrote bijdrage OAS (€ 500.000) is uit
de begroting geëlimineerd. Dit is ook meegenomen in het bepalen van het tarief voor rioolrecht en de daaruit
voortvloeiende mutaties van de reserve en/of voorziening.
Mutaties reserves
Het tarief van de Afvalstoffenheffing wordt in 2016 verlaagd door een onttrekking van € 150.000 aan de
reserve Afvalstoffenheffing. Deze is bij de Jaarstukken 2014 ingesteld om de voor- en nadelen van de
kosten van afvalinzameling te egaliseren.
Door een wijziging in de BBV-regelgeving zijn voor het egaliseren van de kosten en opbrengsten van
riolering zowel een voorziening als reserve ingesteld. De voorziening is gericht op het egaliseren van de
kapitaallasten. Als dekking voor de verlaging van de tarieven riolering is een bedrag van € 136.286
onttrokken aan de reserve Riolering.

Meerjarenperspectief
Program m a 8
Milieu

Rekening
2014

Milieubeleid

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
1.451
1.752
1.722

1.643

1.652

1.653

Afvalstoffen

7.276

8.248

8.248

8.172

8.170

8.168

8.167

-9.958

-10.794

-10.821

-10.651

-10.652

-10.655

-10.655

(bedragen * €1.000)

Afvalheffingen/reinigingsrecht
Ontsmetting/ongediertebestrijding
Riolering
Rioolheffingen
Grondw aterbeheersing
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019
1.654

33

35

35

35

35

35

35

3.329

4.974

4.974

3.740

3.820

3.872

3.929

-5.275

-4.341

-4.452

-4.817

-4.819

-4.821

-4.822

274

373

373

329

326

322

235

-2.870

247

79

-1.550

-1.468

-1.427

-1.457

1.263

0

0

0

0

0

0

0
-1.607

-1.111
-864

-1.111
-1.032

-286
-1.836

-286
-1.754

-286
-1.713

-286
-1.743

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp
8 Milieubeleid
8 Warmtenet

2016

2017

2018

2019

Toelichting

19

Verkeerstellingen t.b.v. verkeersmilieukaart

13

Businesscase aansluiting op regionaal w armtenet

8 Riolering

-136

Egalisatie van de kostenstijging rioolrecht

8 Afvalstoffen

-150

Egalisatie van de kosten afvalstoffenheffing
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

Subdoelstellingen

Prestaties

Hoofddoelstelling 9.1.
Ruimtelijk beleid
Collegeproducten
C 6091 Ruimtelijke
ontwikkeling
C 6092 Bestemmingsplannen
C 6093 Ruimtelijk
beleid
C 609901 Stedelijke
vernieuwing
C 609902 Monumentenzorg

Hoofddoelstelling 9.2.
Grondbeleid in de
ruimste zin des woords
Collegeproducten
C 6094 Grondbeleid
C 6095 Bouwgrondexploitatie
C 6096 Vastgoed aanen 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

Subdoelstelling 9.1.1.
Het (her)ontwikkelen en
behouden van de ruimtelijke en
ecologische kwaliteit van de
fysieke omgeving

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

Een actueel planologisch regime op
alle gronden in Velsen voor de
komende 10 jaar en een
afwegingskader voor ruimtelijke en
leefkwaliteit. Op basis hiervan het
voorbereiden en begeleiden van de
realisatie van gebieds- en locatieontwikkelingen. Verder worden de
structuurvisie en een strategische visie
ontwikkeld voor bufferzone en de
binnenduinrand.

Het aansturen van en participeren in
gewenste gebiedsontwikkelingen.
Het inzetten van gronden en gebouwen
ten behoeve van een optimaal
maatschappelijk en financieel
rendement. Het herbestemmen van
maatschappelijk vastgoed ten behoeve
van uitvoeren van efficiënt en effectief
accommodatiebeleid.

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

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

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 vormen, maar partner voor
ontwikkelingen moet zijn. Dit binnen de grenzen van wat redelijk en billijk is. Flexibele en digitaal
raadpleegbare bestemmingsplannen en globale inrichtingsbepalingen passen hier bijvoorbeeld in. In het
algemeen zal het college op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen kaders en wensen van de
raad uitwerken. Sturen waar dat nodig is en tevens 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 de grootste woonopgave in IJmuiden moet
plaatsvinden. Daarin wil het college zoveel als mogelijk regisserend optreden. Ander uitgangspunt voor het
college op het gebied van wonen is dat onze woningmarkt open dient te zijn voor de gehele regio om zo
randvoorwaarden te scheppen voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede
bevolkingssamenstelling zoals in de Visie op Velsen 2025 voorzien.
Velsen wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en recreëren in een goede onderlinge
samenwerking en door afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.
Het programma Ruimtelijke ordening en wonen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de
Visie op Velsen. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we bijvoorbeeld in op Interessant IJmuiden. En
met de structuurvisie geven we het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen, overigens in nauwe samenwerking
met onze IJmondbuurgemeenten. Met het Landschapsbeleidsplan en de Visie Groengebied AmsterdamHaarlem geven we uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend
is voor de leefkwaliteit. Met het impulsproject Havenkwartier versterken we het unieke karakter van dit
markante gebied.
Contextomschrijving
Ruimte
Het verruimen van de ene functie betekent 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, natuur en recreëren naast elkaar mogelijk is en Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest
van de Visie op Velsen 2025. De mogelijkheden voor stadsontwikkeling zijn geregeld via de vele wetten en
regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen
uitgangspunten, procedures en eisen. Door het complexe omgevingsrecht samen te voegen in één
Omgevingswet wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en
eenvoudiger maken en de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beter beheersbaar. Naar
verwachting van het Rijk treedt de wet in 2018 in werking. Afhankelijk van de invoerings- en
uitvoeringsregelgeving zouden daar mogelijk (incidentele) invoeringskosten mee gemoeid kunnen zijn.
Stedelijke vernieuwing
De context voor stedelijke vernieuwing is, onder invloed van de crisis en het kabinetsbeleid, aanzienlijk
Veranderd, zowel financieel als procesmatig. Stedelijke vernieuwing is erg belangrijk, zo niet cruciaal, voor
de verwezenlijking van de ambities uit de Visie op Velsen 2025. Het Rijk heeft aangegeven dat er nauwelijks
nog geld zal zijn voor stedelijke vernieuwing.
Procesmatig wil Velsen met alle mogelijke ontwikkelende en investerende partijen periodiek de markt
verkennen, met als doel haar ambities te realiseren en het proces van stedelijke vernieuwing een nieuwe
impuls te geven. In dit kader zijn impulsprojecten geformuleerd. Naast een gemeentelijke regierol vraagt dat
van alle betrokken partijen vertrouwen, openheid en creativiteit.
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Wonen
Met de Huisvestingswet kunnen gemeenten sturen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de
woningvoorraad. Daarnaast heeft de nieuwe Woningwet ingrijpende gevolgen voor de verhoudingen tussen
huurder, gemeente en woningcorporatie. Gemeenten krijgen een prominentere rol toebedeeld, die meer
taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Bedoeling is dat de gemeente de corporatie stuurt door
middel van het opstellen of actualiseren van een woonvisie. De gemeente geeft met haar woonbeleid richting aan de activiteiten van de woningcorporaties, vastgelegd in niet vrijblijvende prestatieafspraken
(wederkerig en verplichtend). Van de corporaties wordt verwacht dat zij naar redelijkheid bijdragen aan de
uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
Landelijk zijn er ook een aantal andere ontwikkelingen die naar verwachting consequenties hebben voor de
woningmarkt. Naast de vergrijzingstrend willen mensen (langer) zelfstandig (blijven) wonen. Ook wanneer er
zorg nodig is. Als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg is de verwachting dat er de komende vijf
jaar jaarlijks gemiddeld 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 cliënten in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ), met een lagere zorgindicatie, geen toegang meer krijgen tot een intramuraal
verblijf. Dit heeft impact op de woningmarkt en het zorgvastgoed. Deze groepen mensen blijven langer
zelfstandig wonen en ontvangen zorg aan huis. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de huidige woning en
leefomgeving geschikt zijn om dat met beperkingen te doen. Op dit moment is onvoldoende inzichtelijk hoe
de gevolgen van de hervorming binnen de zorg er uit zullen zien en welke veranderende behoefte aan
woningen dat met zich mee zal brengen.
Ondanks geluiden over een weer toenemend vertrouwen in de woningmarkt staat de positie van
woningcorporaties en ontwikkelaars nog steeds onder druk, zijn financiers terughoudend en worden er
vraagtekens gezet bij de betaalbaarheid van het wonen. De grote verandering van het rijksbeleid en de
onzekerheid in de bouw- en woonsector zijn van grote invloed op de voortgang van de kwalitatieve
ontwikkeling van met name IJmuiden.
Bouwen
De wet kwaliteitsborging bij het bouwen is in voorbereiding. De gemeente krijgt in het wetsvoorstel vooral de
rol van systeemtoezichthouder. Wanneer niet aan de regels wordt voldaan treedt de gemeente handhavend
op. Het nieuwe stelsel zal fasegewijs worden ingevoerd. Nog niet voldoende duidelijk is of en wanneer deze
wet in werking gaat treden.
Eind 2014 is besloten dat de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geen
wettelijke verankering krijgen in een door het rijk opgestelde algemene maatregel van bestuur (AMvB), maar
worden opgenomen in een gemeentelijke verordening. De VNG streeft ernaar om een modelverordening
Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 juli 2015 gereed te hebben. Gemeenten en
provincies hebben dan voldoende tijd om af te stemmen met de Omgevingsdienst en voor het vaststellen
van de verordening in de gemeenteraad/Provinciale Staten voordat het wetsvoorstel per 1 januari 2016 in
werking treedt.
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Beleid/kader dat van kracht is
• Coalitieakkoord 2014-2018
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2015
• Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
• Bouwbesluit 2012
• Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016
• Jaarprogramma 2015 Integraal Toezicht en Handhaving
• 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
• Huisvestingswet
• Woningwet
• Structuurvisie Velsen 2015
• Landschapsbeleidsplan
• Visie Groengebied Amsterdam - Haarlem

Programmadoelstelling
Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede onderlinge samenwerking en
door afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.

Wanneer het economische herstel en het herstel van de woningmarkt van 2015 doorzetten in 2016 heeft dat
naar verwachting een positief effect op de mogelijkheden voor project- en gebiedsontwikkelingen in Velsen.
Er ontstaan nieuwe kansen om invulling te geven aan de visie op Velsen, de woningbouwopgave en om de
‘gaten’in de stad weer te vullen. Het benutten van die kansen vraagt om focus, samenwerking en flexibiliteit.
Focus, omdat niet alles tegelijk kan en met dezelfde capaciteit. De realisatie van nieuwe projecten vindt altijd
plaats samen met corporaties, ontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke organisaties, eindgebruikers en
vooral de bewoners van Velsen zelf.
De gemeente wil bovenal stimuleren en verbinden in dit proces. Dit is in lijn met het voorgestelde
kabinetsbeleid dat inzet op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico’s en verantwoordelijkheden
van verschillende partijen. Woningcorporaties moeten zich toeleggen op de bouw en verhuur van sociale
huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Hiermee wordt
geborgd 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.
Velsen zet in op IJmuiden als interessante stad. De uitwerking van deze ambitie vindt plaats via de
uitvoering van de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ en de Strategische agenda.
Er moeten afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke partners. Vraag is in hoeverre zij in het licht van
het bovenstaande kunnen en willen bijdragen aan onze korte en lange termijndoelstellingen; dit is daarbij het
belangrijkste onderwerp van gesprek.
De Visie op Velsen 2025 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van
het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de
groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners
van Velsen.
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In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente 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. De
omgeving van Velsen is dus complex en zal mede voor oplossingen bezien moeten worden in de context
van de Metropool Regio Amsterdam.
De gemeente Velsen stuurt en beïnvloedt de lokale vastgoedmarkt deels via publiekrechtelijke middelen
deels via privaatrechtelijke middelen als eigenaar van een eigen omvangrijke portefeuille. Zij doet dit
nadrukkelijk gericht op maatschappelijke doelen als:
- profilering van gemeente en/of wijken (imago, concurrentiepositie)
- (her)ontwikkeling en leefbaar houden van wijken.
Door toedelen van ruimtes, instandhouden, herbestemmen, (her)ontwikkelen, (ver)kopen en (ver)huren kan
ruimte geboden worden aan gewenste maatschappelijke functies, wordt voorkomen dat de leefkwaliteit ter
plekke achteruit gaat of kan in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed plaatsmaken voor nieuwe
ontwikkelingen.
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.
Om de rechtszekerheid te kunnen bieden voor de verschillende ruimteclaims zullen bestemmingsplannen
worden geactualiseerd. Hiertoe worden in 2016 verschillende bestemmingsplannen gereed gemaakt voor
besluitvorming, waaronder die voor het Duingebied, Santpoort-Noord en de Binnenhaven. Daarnaast worden
verschillende bestemmingsplanprocedures opgestart of verder uitgevoerd.
Het vervangen van de huidige structuurvisie biedt de mogelijkheid om de ambities uit de Visie op Velsen
2025 en bestaande sectorale beleidsnota´s in samenhang te brengen en ruimtelijk te vertalen. De Visie op
Velsen 2025 geeft ook nieuwe ambities die in strategische documenten worden meegenomen (Visie
Bufferzone Amsterdam-Haarlem, Visie Binnenduinrand, Visie Noordzeekanaalgebied). Met een nieuwe
structuurvisie als integraal ruimtelijk beleidskader kan de gemeente Velsen zich tevens steviger positioneren
bij ruimtelijke vraagstukken op MRA- (Metropool Regio Amsterdam) en regionaal niveau. In de Structuurvisie
zal een uitvoeringsparagraaf worden opgenomen waarin ontwikkelingen kunnen worden benoemd.
Afhankelijk van de daarin opgenomen ontwikkelingen en ambities en de inzet daarbij van de gemeente kan
dit leiden tot uitvoeringskosten.
Voor het behoud en de verbetering van het Velsense landschap is het Landschapsbeleidsplan opgesteld.
Het ligt in de bedoeling om ook in 2016 door te gaan met de uitvoering van dit programma. In 2016 zetten
we in op het slechten van ecologische barrières tussen de verschillende deelgebieden: de buitenplaatsen en
parken in het zuiden van de gemeente (Spaarnberg, Burg. Rijkenspark), de duinen en de binnenduinrand,
het gebied De Biezen en het cluster buitenplaatsen in Velsen-Zuid. Het landschapsbeleidsplan is belangrijke
input voor een tweetal regionale visies: het Groengebied Amsterdam-Haarlem en de Binnenduinrand. De
verwachting is dat eind 2015 het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand wordt vastgesteld. In 2016 zal dit
worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsprogramma Groengebied Amsterdam-Haarlem
zal tot uitvoering worden gebracht.
Subdoelstelling 9.2.1.
Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden.
Ontwikkelingen
Het voorzichtige herstel van de economie heeft een positief effect op projecten en gebiedsontwikkelingen.
Zowel private ontwikkelaars, gemeente en corporaties zien mogelijkheden om locaties weer of alsnog te
realiseren. Her en der zien we weer bouwkranen in Velsen, zoals bij de KPN-locatie, Bleekersduin, Oud
IJmuiden, en de Roos en Beeklaan.
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Het initiëren en doorstarten van projecten vergt in deze tijd meer inspanning dan voor de crisis. Dit vraagt
om nieuwe verdienmodellen en vereist dat we de grenzen van beleid, wet en regelgeving exploreren.
Velsen is in 2016 en volgende jaren o.a. betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke
projecten. Onze rol kan binnen de ontwikkelingen sterk verschillen. Soms zijn we initiatiefnemer als het
eigen grond betreft, dan weer spelen we een faciliterende dan wel toetsende rol.
Een aantal projecten is opgenomen in andere programma’s, zoals scholen, sportaccommodaties en het
project Skaeve Huze.
Havenkwartier (impulsproject)
In 2015 worden een gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het plangebied rond de Halkade opgesteld inclusief
de kop van Oud-IJmuiden. Dit moet het unieke karakter van dit markante gebied versterken en draagt bij aan
de leefbaarheid en de uitstraling van IJmuiden, Velsen en de Noord. De ontwikkeling vindt plaats in
samenwerking met huidige eigenaren, gebruikers en bezoekers van het gebied. Er wordt gebruik gemaakt
van al bestaande visies en beelden. In 2016 wordt met partners – de bedrijven uit het gebied – onderzocht of
het mogelijk is deze gebiedsvisie te gebruiken.
Implementatie Kustvisie
Met Kondor Wessels Vastgoed en de eigenaren in het gebied wordt gewerkt aan een aanpassing van het
plan Kustvisie 2006. Dit vindt plaats in relatie tot het impulsproject KIIC. Daarbij wordt onder andere bekeken
op welke locatie het KIIC het beste gerealiseerd kan worden.
KIIC (impulsproject)
Eind 2015 of begin 2016 zal het nieuwe ambitiedocument ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Als instemming volgt, wordt het plan in 2016 verder uitgewerkt. De ontwikkelingen rondom het KIIC zijn
opgenomen in programma 1.
Lopende projecten
De gemeente is 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, KPN locatie en projecten voorvloeiend uit de prestatieafspraken met corporaties, zoals het
Nieuwe vroeger en de voormalige Golfbreker. Ook hiervoor geldt dat in samenwerking met derden wordt
gekeken naar de uitvoerbaarheid, eventuele optimalisaties of aanpassingen in het programma.
Voor de voorbereiding van de aankoop van de Averijhaven bereidt Rijkswaterstaat het verplaatsen van het
lichteren voor. Bij de locatie de Grote Hout ligt de focus met name op de uitgifte van de gronden. In 2016 zal
de gemeente Velsen het operationeel, technisch, administratief en commercieel havenbeheer opnieuw
vormgeven. Voor de revitalisatie van het binnenstedelijk woongebied zullen in Oud-IJmuiden drie
woonblokken worden gerealiseerd en wordt aansluitend het Thaliaplein ingericht. Voor het Stadspark
IJmuiden wordt in samenwerking met Dura Vermeer gekeken naar de mogelijkheden van verdere
ontwikkeling.
Vastgoed
In 2016 is de inspanning vooral gericht op het centraliseren van de vastgoedfunctie van Velsen (alle data,
kennis en deskundigheid) en het professionaliseren van de vastgoedorganisatie (personeel, procedures,
systemen). Daarnaast vindt een verdere verbreding van deze opgave plaats door het formuleren van
accommodatiebeleid in samenwerking met de overige betrokken beleidsvelden en de partners. Op basis
daarvan kan ook worden bepaald welk vastgoed kan worden afgestoten of juist moet worden behouden.
In 2016 wordt tevens het grond- en huurbeleid geactualiseerd. Voor informatie over de actualisatie van het
grondbeleid verwijzen wij naar paragraaf G van de begroting.

Pagina 101

Het beheer van de vastgoedportefeuille vindt ook in 2016 plaats conform het meerjaren onderhoudsplan
2013-2022. Een belangrijk project is de twee jaar durende renovatie op begraafplaats Duinhof die in 2016
wordt gestart.
Van een aantal locaties waarbij de gemeente grondeigenaar is, is al bepaald dat ze in aanmerking komen
voor herontwikkeling. Hier ligt een belangrijke opgave voor 2016 en daarna. Voorbeelden zijn het project
kleinschalig opdrachtgeverschap (zie 9.3.1.) en enkele vrijgekomen schoollocaties zoals de Triangel in
Velsen-Noord.
Subdoelstelling 9.3.1.
Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte
en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.
Nieuwe manieren van ontwikkelen, andere partijen en creatieve samenwerkingsvormen moeten worden
ontdekt. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de corporaties over hun bijdrage aan de korte en lange
termijndoelstellingen uit de Woonvisie 2025. Deze gelden voor 2015 en 2016. Het gaat om versterking van
de woningvoorraad en herstructurering, op het afronden van lopende projecten en het opstarten van nieuwe
bewust gekozen locaties.
In 2016 zullen opnieuw prestatieafspraken worden gemaakt met de corporaties. Om ook andere
investeerders (bv ontwikkelaars, beleggers etc.) te interesseren voor woningbouw in IJmuiden wordt in 2016
een netwerkbijeenkomst Bouwen & Wonen IJmuiden georganiseerd.
Door verdergaande veranderingen in het beleidsveld Wonen is periodiek onderzoek gewenst naar de
woonwensen en -behoeften van de bevolking. Er zal, meer dan in het verleden, van de gemeente worden
gevraagd in te spelen op actuele demografische, maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen die
mogelijk gevolgen hebben voor Velsen en de regio. Dit vraagt op sommige punten nader onderzoek en
uitwerking om de juiste maatregelen te kunnen treffen, zoals:
- op lange termijn bijvoorbeeld het openstellen van de woningmarkt richting de Metropoolregio Amsterdam;
- op korte termijn ontwikkelingen zoals de vervanging van de Awbz (Algemene wet bijzondere
ziektekosten) door de Wet langdurige zorg en de gevolgen daarvan voor het thuis wonen van ouderen en
mensen met een zorgvraag.
In 2016 vindt een kennistafel Wonen, Welzijn en Zorg plaats waar het college, bestuurders van lokale
corporaties en zorginstellingen, huisartsen etc. bijeen komen om te praten over ontwikkelingen op het
snijvlak van wonen, welzijn en zorg.
Het onderzoek naar wonen met zorg – in 2014/2015 uitgevoerd in de RAP-regio (Regionaal Actie
Programma wonen) IJmond en Zuid-Kennemerland – heeft vraag en aanbod van wonen met zorg nu en in
de toekomst in kaart gebracht (op gemeente- en kernniveau). Op basis van deze resultaten wordt in 2016
het beleid op dit vlak aangescherpt en wordt zo nodig projecten, bijvoorbeeld voor woningaanpassingen of
woonzorgarrangementen, uitgevoerd.
De gemeenten en de woningcorporaties willen mensen die structureel overlast veroorzaken een tweede
kans bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm. Er is locatieonderzoek gedaan, het college heeft
een voorkeurslocatie benoemd. Het haalbaarheidsonderzoek uit 2015 zal informatie geven over de totale
kosten, waarbij ook verdeling ervan over de gemeente en de woningcorporaties zal worden betrokken.
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Subdoelstelling 9.4.1.
Het bevorderen van het voldoen aan de wettelijke eisen qua gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en
bruikbaarheid van objecten, evenals het toezien op het gebruik van deze objecten conform de
(gebruiks)bepalingen van het bestemmingsplan.
In 2016 gaat Velsen proefdraaien met het verstrekken van een flitsvergunning voor eenvoudige
bouwwerken, te beginnen met een aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel. De Flitsvergunning is
een versnelde procedure om een vergunning af te kunnen wikkelen.
De wet kwaliteitsborging bij het bouwen is in voorbereiding. In 2016 worden voorbereidingen voor de
inwerkingtreding van deze wet getroffen door een impactanalyse te maken.
Het toezicht en de handhaving worden uitgevoerd volgens het jaarprogramma 2016 Integraal Toezicht en
Handhaving, dat eind 2015 aan de Raad ter besluitvorming is aangeboden. Daarnaast wordt in 2016
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in regionaal verband te gaan samenwerken op het gebied van
handhaving bebouwde omgeving.
De veelheid aan taken – zowel nieuwe als reguliere – vereist structureel extra formatie. Die is nodig om
invulling te geven aan de eisen in de nieuwe verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving, de reguliere taken in het jaarprogramma 2016 en aan een aantal wettelijke taken die er de
laatste jaren zijn bijgekomen zoals de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag), interbestuurlijk
toezicht op de uitvoering van toezicht en handhaving van de Wabo, de invoering van de Tunnelwet en het
borgen van de resultaten van het handhavingsproject inzake illegale bewoning in het havengebied
(Fabricius).
Daarnaast is er tijdelijk extra formatie nodig voor invoering zaakgericht werken, projecten in het
jaarprogramma integraal toezicht en handhaving, zoals de Biezen, en het wegwerken van de toename van
openstaande handhavingszaken.

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.1
Indicator

Aantal bestemmingsplannen

Type

waarde

Bron

Gemeente Velsen

Laatste

Waarde 2015

meting

meting

2014

3

2016

2017

2018

3

3

3

2016

2017

2018

besluitvormingsrijp

Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.3
Indicator

Type

Bron

Woningvoorraad
aantal woningen in de kernvoorraad prestatie
(*) de kernvoorraad in 2011 is

Laatste

Waarde 2015

meting

meting

2014

6.200

Onbekend(*) pm

pm

pm

2010*

2

pm

pm

pm

Woningmarktonderzoek

10.300 woningen
Startdocumenten

prestatie

Meerjarenplanning

pm

woningbouw
Toelichting indicatoren
* er is geen inzicht in de meerjarenplanning van de corporaties waar wij een verwachtte ontwikkeling van de kernvoorraad op kunnen
baseren.
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Programmabegroting
Programma 9 Ruimtelijke ordening en w onen

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct
Ruimtelijke ontw ikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.651

-787

1.864

2.423

-423

2.000

1.851

-403

1.449

Bestemmingsplannen

428

0

428

555

0

555

571

0

571

Ruimtelijk beleid

311

0

311

680

0

680

379

0

379

13

0

13

4

0

4

2

0

2

229

0

229

55

0

55

35

0

35

Stedelijke vernieuw ing
Monumentenzorg
Ruimtelijke informatie

1.953

-15

1.938

2.100

0

2.100

240

-240

0

Totaal autorisatieniveau 9.1

5.585

-803

4.783

5.817

-423

5.394

3.079

-642

2.436

77

113

0

113

-4.937

126

18.161

-17.655

506

Grondbeleid
Bouw grondexploitatie
Vastgoed aan- en verkopen

45

0

45

77

11.604

-6.409

5.195

5.063

6.769

-3.962

2.807

2.256

-2.473

-217

2.110

-2.532

-422

18.418

-10.371

8.046

7.396

-7.410

-14

20.385

-20.187

197

Wonen

1.135

-735

401

801

-413

388

765

-366

399

Totaal autorisatieniveau 9.3

1.135

-735

401

801

-413

388

765

-366

399

Vergunningen

1.758

-1.521

237

1.867

-1.627

240

1.966

-1.300

665

Totaal autorisatieniveau 9.2

Toezicht
Totaal autorisatieniveau 9.4
Totaal saldo van baten en lasten

405

0

405

383

0

383

424

0

424

2.163

-1.521

642

2.250

-1.627

623

2.390

-1.300

1.089

-9.873

6.394

26.618

-22.496

4.122

0

0
-112

-112

-22.607

4.011

27.300

-13.428

13.872

16.264

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-5.235

-5.235

27.300

-18.662

8.638

Begrote resultaat

16.264

-420

-420

-10.293

5.971

26.618

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 9.1
Dekking nieuw beleid
Monumenten
De afgelopen twee jaar is jaarlijks een bedrag van € 30.000 nodig geweest om eigenaren van gemeentelijke
monumenten - na een aanvraag - subsidie te verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van onderhoud
en restauratie. Hoewel de verwachting was dat er een hoger bedrag nodig was, blijkt dit in werkelijkheid niet
zo te zijn. Daarom kan het in de begroting beschikbare budget van € 50.000 worden verlaagd naar € 30.000,
waardoor € 20.000 kan vrijvallen ten behoeve van de realisatie van nieuw beleid.
Kostenverdeling / toerekening personele inzet
Door een nadere toerekening aan projecten is een verschuiving zichtbaar tussen de bouwgrondexploitatie
en ruimtelijke ontwikkeling. De kosten voor ruimtelijke informatie zijn vanaf 2016 meegenomen als overhead.
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Autorisatieniveau 9.2
Nieuw beleid
Onderzoek accommodatiebeleid
De gemeente Velsen heeft behoefte aan integraal beleid voor accommodaties met een maatschappelijke
bestemming, bijvoorbeeld voor sport, welzijn en cultuur. Zo’n integraal accommodatiebeleid is er nu niet, dat
leidt tot inefficiënt en reactief handelen. Er is een visie nodig, ook gezien beleidsontwikkelingen zoals
wijkgerichte dienstverlening en vernieuwing welzijn. Het accommodatiebeleid zal naar verwachting meer
inzicht bieden in de complexe samenhang tussen de behoeften aan accommodaties –inclusief de
bezettingsgraden- enerzijds, en de vraagstukken rondom eigendom, beheer en exploitatie anderzijds.
Het bedrag (€ 50.000) zal worden gebruikt voor de kosten van onderzoek, voor het formuleren van de juiste
beleidskeuzes is specifieke kennis noodzakelijk. Dekking kan gevonden worden in boekwinst uit verkoop van
niet strategisch vastgoed (ENOB-woningen).
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Verlaging taakstelling doorbelasting uren (€ 150.000);
• Stelpost bouwvergunningen (€ 50.000);
• Bijstelling huurinkomsten (€ 22.000);
• Leegstand Lange Nieuwstraat (€ 140.000);
• Zeekade Grote Hout (€ 125.000);
• Verhuurdersheffing (€ 40.000);
• Herwaardering erfpacht (€ 49.000).
Kostenverdeling / toerekening personele inzet
Door een nadere toerekening aan projecten is een verschuiving zichtbaar tussen de bouwgrondexploitatie
en ruimtelijke ontwikkeling.
Telstar
De gemeenteraad heeft in mei 2015 ingestemd met de aankoop van de Westtribune van Telstar. De
exploitatie van deze tribune is in deze begroting structureel verwerkt, dit betreft zowel de huurinkomsten
(€ 100.000), kapitaallasten (€ 47.000) als de kosten van onderhoud (€ 14.000).
Autorisatieniveau 9.3
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Woonruimteverdeelsysteem (€ 25.000) met dekking vanuit de reserve Woonfonds.
Autorisatieniveau 9.4
Nieuw beleid
Toezicht
De afgelopen jaren heeft het cluster Toezicht en Handhaving (T&H) er een aantal wettelijke taken bij
gekregen voor de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag), interbestuurlijk toezicht op de
uitvoering van toezicht en handhaving van de Wabo en de invoering van de Tunnelwet. Daarnaast is
aandacht nodig voor: invoering zaakgericht werken, projecten in het jaarprogramma integraal toezicht en
handhaving en de toename van openstaande handhavingszaken. Tot slot is structureel toezicht en
handhaving nodig om de resultaten te borgen van het handhavingsproject inzake illegale bewoning in het
havengebied (Fabricius), dat tot medio 2016 doorloopt.
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Om deze taken naar behoren te vervullen, is 3 extra fte nodig aan bouwinspecteurs en juridische
ondersteuning. Kosten hiervan zijn € 192.200, daarvan zijn 0,5 bouwinspecteur en 0,5 juridische
ondersteuning tijdelijk tot en met 2016, deze eenmalig kosten bedragen € 65.000. Binnen de reguliere
formatie wordt 1 fte bij burgerzaken als dekking ingezet (€ 45.000). De overige dekking bestaat uit een
autonome inkomstenontwikkeling bij de belastingen en leges vergunningen (€ 55.000). Na aftrek van de te
realiseren dekking bedragen de structurele kosten vanaf 2016 € 27.200.
Mutaties reserves
Sinds 2014 is er in Velsen een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De structurele kosten voor onderhoud van
het systeem komen op dit moment voor rekening van de Velsense corporaties. In de prestatieafspraken
2015-2016 met hen wordt voorgesteld dat de gemeente voor 25% aan deze kosten bijdraagt. De
gemeentelijke bijdrage van € 25.000 wordt gedekt uit het woonfonds. Daarnaast worden kosten gedekt door
een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten (€ 47.000) en aan de reserve Visie op Velsen (€
40.000) ten behoeve van startersleningen.
Meerjarenperspectief
Program m a 9
Ruim telijke ordening en w onen

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
1.864
1.821
2.000

(bedragen * €1.000)

Ruimtelijke ontw ikkeling

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

1.449

1.283

1.257

1.248

Bestemmingsplannen

428

600

555

571

568

561

559

Ruimtelijk beleid

311

428

680

379

376

371

368

13

4

4

2

2

2

2

229

55

55

35

35

35

35

1.938

1.808

2.100

0

0

0

0

45

77

77

113

113

111

111

Stedelijke vernieuw ing
Monumentenzorg
Ruimtelijke informatie
Grondbeleid
Bouw grondexploitatie

5.195

127

126

506

502

494

493

Vastgoed aan- en verkopen

2.807

-443

-217

-422

-437

-469

-479

Wonen

401

339

388

399

477

538

537

Vergunningen

237

854

240

665

652

611

606

Toezicht

405

407

383

424

422

397

396

13.871

6.078

6.394

4.122

3.991

3.908

3.877

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

0

0

0

0

0

0

0

-5.235
8.636

-70
6.009

-420
5.974

-112
4.011

-105
3.886

-104
3.804

-103
3.774

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp
9 Onderzoek accommodatiebeleid
9 Verkoop accommodatie
9 Toezicht
9 Verlaging taakstelling doorbelaste uren
9 Woonruimte verdeelsysteem
9 Visie op Velsen

2016

2017

2018

2019

50
-50

Boekw inst verkoop panden

65

Ondersteuning bouw inspecteurs en jurische ondersteuning

-150

Verlaging taakstelling doorbelaste uren

25
0

9 Woonfonds

-25

9 Visie op Velsen

-40

Toelichting
Onderzoek en formulering integraal accommodatiebeleid

Bijdrage w oonfonds aan het systeem o.b.v. prestatieafspraak
0

0

0 Startersleningen

-40

-40

-40 Startersleningen

Dekking w oonruimteverdeelsysteem
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid
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Doelenboom
Hoofddoelstelling
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

Subdoelstellingen
Subdoelstelling 10.1.1.
Het verbeteren van de leefbaarheid
en veiligheid in de wijken

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

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

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

Subdoelstelling 10.5.1.
Het voorkomen en aanpakken
van radicalisering, polarisatie,
georganiseerde criminaliteit,
Veilige Publieke Taak,
Informatieveiligheid en ambtelijk
en bestuurlijke integriteit

Prestaties
-Vergroten van burgerparticipatie
-Vergroten van meldingsbereidheid en aangiftebereidheid
van burgers
-Verminderen overlast rommel op
straat

-Verlagen horecaoverlast op
hotspots
- Uitrollen nieuw evenementenbeleid (incl. evenementenveiligheid)

Overlast van problematische
jeugdgroepen tegengaan

Verminderen parkeeroverlast

-Verhogen meldingsbereidheid
van discriminatie
- Inzetten op bewustwording van
radicalisering en mensenhandel
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Uitgangspunten voor dit programma
Veiligheid is een kerntaak van de overheid met een groot maatschappelijk belang, omdat veiligheid in veel
maatschappelijke activiteiten een belangrijk aspect is. Het Rijk verwacht dan ook van gemeenten steeds
meer inzet op dit vlak. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol op dit
vlak en zoeken hierbij de samenwerking met inwoners en partners in de vormgeving en uitvoering ervan.
Hierbij wordt ingezet op integraliteit omdat veiligheid vaak een deelaspect is van onderwerpen die op andere
beleidsvelden aan de orde zijn. Met de vaststelling door de raad van de Kadernota Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2017 in december 2014 geeft Velsen invulling aan haar regierol. De kadernota
behelst een meerjarig veiligheidsbeleid gekoppeld aan een cyclische aanpak via een Jaarprogramma en een
Verantwoordingsnota. Beide documenten worden door het college vastgesteld.
Contextomschrijving
Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger. De geregistreerde criminaliteit daalt de laatste tien jaar. In 2014
was er in Nederland zelfs 8% minder geregistreerde criminaliteit dan in 2013. Burgers voelen zich echter niet
veiliger: mensen ervaren nog evenveel overlast en onveiligheid als voorheen. Het kabinet is er veel aan
gelegen deze onveiligheidsgevoelens te laten dalen. Lokaal ligt die taak bij de gemeente – samen met de
lokale veiligheidspartners, bedrijven en inwoners. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als
burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als
probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun gevoel van onveiligheid daalt.
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid
steeds groter wordt. Een voorbeeld is de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Daarmee
hangt samen dat de overheid zich steeds meer verenigt op dit gebied en bestuurlijke, strafrechtelijke
interventies en preventieve maatregelen met elkaar afstemt. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een
uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden.
Beleid/kader dat van kracht is
• Collegeprogramma 2014-2018
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2014
• Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
• Wet op de Veiligheidsregio’s 2010
• Leefbaarheidsmonitor 2013
• Integraal jaarplan Toezicht en Handhaving 2015
• Horecanota 2008-2015
• Horecasanctiebeleid Gemeente Velsen 2014

Programmadoelstelling
Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid versterken voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van
de gemeente Velsen.
Subdoelstelling 10.1.1.
Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken
Vergroten van burgerparticipatie / overheidsparticipatie
Er is een trend waarneembaar waarbij burgerparticipatie verschuift naar overheidsparticipatie. Bij
burgerparticipatie vraagt de (lokale) overheid aan de burger om mee te werken aan een initiatief van de
overheid. Bij overheidsparticipatie schept de overheid de randvoorwaarden om in de behoefte of initiatieven
van burgers te voorzien. Burgers kunnen bijvoorbeeld een wijkinitiatief indienen om de leefbaarheid in hun
wijk te vergroten. In Velsen kan dat via de gemeentelijke website. Er is een folder in voorbereiding om de
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aandacht te vestigen op de mogelijkheid om een wijkinitiatief in te dienen – op het gebied van veiligheid
worden zulke initiatieven toegejuicht.
Vergroten van meldingsbereidheid en aangiftebereidheid van burgers
Het tijdig herkennen en melden van signalen uit de omgeving is van groot belang om overlast en
onveiligheid effectief te bestrijden. In de wijkteams en in de wijkplatforms wordt hier aandacht voor gevraagd.
Sinds 2014 participeert Velsen in het project Horen, Zien en Melden, samen met de politie,
woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, wijkplatforms en burgers. Een onderdeel van dit project is een
Facebookpagina. Op deze pagina worden politieberichten geplaatst met het verzoek misstanden te melden
bij de politie. Medio 2015 waren 2.750 mensen lid van de pagina. In 2016 willen we meer inzet van lokale
media bij het vergroten van meldingsbereidheid en aangiftebereidheid.
Verminderen van overlast door rommel op straat
Het verminderen van rommel op straat heeft continu de aandacht. Bij informatiebijeenkomsten van de
wijkmobiel blijkt dat dit een belangrijk item is. Klachten van burgers worden adequaat opgepakt, bijvoorbeeld
in de wijkteams. Er wordt strak op gehandhaafd. Zie ook programma 7 (reinigen openbare ruimte).
Hoofddoelstelling 10.2.1.
Het stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat voor bezoekers en ondernemers
door het bevorderen van veiligheid.
Verlagen horecaoverlast op hotspots
Het afgelopen jaar is intensief gecontroleerd op horecaoverlast. In 2016 gaan we onverminderd door met
controles op horecabedrijven. Horecabedrijven worden gecontroleerd, ook op en vlakbij plekken waar veel
meldingen van overlast geconcentreerd zijn. Daarnaast zijn de controles gericht op de naleving van het
verbod tot verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar. Ten slotte is er toezicht op
paracommerciële verkooppunten.
Uitrollen nieuw evenementenbeleid
Het huidige evenementenbeleid is in 2014 geëvalueerd. De ervaringen uit het verleden en nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van evenementen en evenementenveiligheid worden in nieuw beleid
meegenomen. De verwachting is dat het nieuwe evenementenbeleid eind 2015 / begin 2016 ter vaststelling
wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Hoofddoelstelling 10.3.1.
Het terugdringen van overlast en criminaliteit die gepleegd worden door jongeren.
Overlast van problematische jeugdgroepen tegengaan
In de aanpak wordt de werkwijze van politie, streetcornerwork, jongerenwerk en gemeente op elkaar
afgestemd. De aanpak is gebiedsgericht, groepsgericht en gericht op het individu. Ook zijn er interventies op
buurtbewoners gericht (bijv. bewonersavonden, enquêtes en preventieve acties). Politie en gemeente zetten
handhavers in, zij controleren op actuele overlastlocaties en op meldingen.
Sinds 2015 geldt een samenwerkingsconvenant tussen de partners waarmee de samenwerking formeel is
vastgelegd. In 2016 is het plan om de individuele aanpak van jongeren meer vorm te geven. De bedoeling is
om maatwerk te leveren aan jongeren waar de professionals zorgen over hebben. Zorgen kunnen zijn:
afglijden naar criminaliteit, problemen op gebied van zorg, hulp of geld of problemen in het gezin.
Uitgangspunt daarbij is: preventie voor repressie. We proberen de jongeren eerst een ander perspectief te
bieden zodat ze volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Maar zo nodig worden ze aangepakt.
Zie ook programma 4: aanpak jeugdoverlast.
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Hoofddoelstelling 10.4.1.
Het bevorderen van veiligheid op het gebied van verkeer, bouw, evenementen en brandveiligheid.
Preparatie op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Verminderen parkeeroverlast
Velsen zet zowel preventief als repressief in op het tegengaan van parkeeroverlast. Velsen heeft een
faciliterend parkeerbeleid (Parkeernormenbeleid 2015, zie ook programma 4). Daarin is het uitgangspunt dat
ontwikkelaars bij nieuwe initiatieven binnen het eigen plangebied in de benodigde parkeercapaciteit moeten
voorzien. Bij herinrichtingen in de openbare ruimte proberen we het aantal parkeerplaatsen te vergroten door
meer ruimte te reserveren of proberen we de ruimte efficiënter in te richten. Daarnaast voeren we regelmatig
controles uit waarbij verkeerd geparkeerde auto’s worden bekeurd. Desondanks komt uit gemeentelijk
onderzoek naar voren dat de parkeerdruk nog altijd stijgt. Wellicht stijgt daardoor ook het percentage
bewoners dat parkeeroverlast ervaart. Dit zal blijken uit de Leefbaarheidsmonitor 2015.
Hoofddoelstelling 10.5.1.
Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie, georganiseerde criminaliteit, Veilige Publieke
Taak, Informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit
Verhogen meldingsbereidheid van klachten over discriminatie
Bij de aanpak van discriminatie maakt Velsen gebruik van de expertise van het Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland (BDK). In 2016 wordt aansluiting gezocht op een landelijke campagne om melding van
discriminatiezaken onder de aandacht te brengen.
Wij hebben structureel overleg met vertegenwoordigers van de moskeeën in Velsen. In de gesprekken is
ook aandacht voor het voorkomen van discriminatie en polarisatie in de lokale samenleving. De problematiek
over de (beperkte) meldingsbereidheid komt hierbij nadrukkelijk aan de orde.
Bewustwording van signalen van radicalisering en mensenhandel
Velsen werkt op het gebied van bestrijding van polarisatie en radicalisering samen met partners in het
sociaal domein en het veiligheidsdomein. De samenwerking richt zich op preventie - zoals het doen van
meldingen bij het BDK en het bevorderen van bewustwording - en repressie.
In 2016 zetten we in op het verhogen bewustwording van een bepaalde vorm van mensenhandel, namelijk
arbeidsuitbuiting. Bij arbeidsuitbuiting worden mensen gedwongen om werk te doen onder slechte
omstandigheden en voorwaarden. Medewerkers van de gemeente worden getraind om signalen te
herkennen. Signalen worden verzameld, beoordeeld en vervolgens indien nodig doorzet naar de politie of
het Regionaal informatie- en expertisecentrum criminaliteit (RIEC).

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.1
Indicator

% inwoners dat vindt dat overlast van rommel op

Type Bron

Laatste

Waarde 2015 2016 2017 2018

meting

meting

Effect Leefbaarheidsmonitor 2015

39% <39%

straat veel voorkomt

Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.2
Indicator

% inwoners in IJmuiden-West dat vaak overlast

Type Bron

Laatste

Waarde 2015 2016 2017 2018

meting

meting

Effect Leefbaarheidsmonitor 2015

5%

<5%

Effect Leefbaarheidsmonitor 2015

10%

<10%

horecagelegenheden ervaart
% inwoners in IJmuiden-Noord dat vaak overlast van
horecagelegenheden ervaart
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Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.3
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde 2015
meting

% inwoners dat aangeeft overlast te hebben van

Effect Leefbaarheidsmonitor 2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

meting
14%

14%

groepen jongeren

Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.4
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde 2015
meting

% inwoners dat aangeeft parkeeroverlast te

Effect Leefbaarheidsmonitor 2015

meting
31%

<31%

ondervinden

Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.5
Indicator

Type

Aantal meldingen van discriminatie

Bron

Laatste Waarde 2015

Effect Bureau Discriminatie

meting

meting

2014

55

>55

Programmabegroting
Program m a 10 Openbare orde en veiligheid

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

Collegeproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Veilige w oon- en leefomgeving

200

13

213

344

0

344

354

0

354

Totaal autorisatieniveau 10.1

200

13

213

344

0

344

354

0

354

Bedrijvigheid en veiligheid

104

0

104

120

0

120

128

0

128

Totaal autorisatieniveau 10.2

104

0

104

120

0

120

128

0

128

Jeugd en veiligheid

34

0

34

76

0

76

140

0

140

Totaal autorisatieniveau 10.3

34

0

34

76

0

76

140

0

140

422

0

422

443

0

443

654

0

654

Integriteit en veiligheid
Totaal autorisatieniveau 10.4

422

0

422

443

0

443

654

0

654

Fysieke veiligheid

5.708

-100

5.608

5.861

-171

5.690

5.962

-15

5.948

Totaal autorisatieniveau 10.5

5.708

-100

5.608

5.861

-171

5.691

5.962

-15

5.948

Totaal saldo van baten en lasten

-171

6.674

7.238

-15

7.223

0

0
-150

-150

-165

7.073

6.469

-87

6.382

6.844

Storting aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-270

-270

6.469

-358

6.112

Begrote resultaat

6.844

-250

-250

-421

6.424

7.238

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
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In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 10.4
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Evenementen (€ 49.000);
• Veiligheid (€ 146.000);
• Energiekosten brandweer (€ 28.000);
• Verlaging bijdrage VRK (€ 100.000).
FLO / Brandweer
Voor de bepaling van de structurele FLO kosten van het door de gemeente overgedragen
brandweerpersoneel aan de VRK is uitgegaan van een worst case scenario. Herberekening op basis van de
actuele gegevens feiten geeft aanleiding tot aanpassing/verlaging van de storting in de voorziening FLO van
€ 40.000.
Mutaties reserves
De kosten voor het project Fabricius worden gedekt uit de reserve Revitalisering Havengebied. Voor de
dekking van de kosten van 2016 is € 150.000 aan deze reserve onttrokken.
Meerjarenperspectief
Program m a 10
Openbare orde en veiligheid

Rekening
2014

Veilige Woon- en Leefomgeving

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
213
344
344

354

351

349

348

Bedrijvigheid en Veiligheid

104

120

120

128

128

128

128

Integriteit en Veiligheid

422

443

443

654

498

493

492

5.608

5.818

5.690

5.948

5.931

5.996

5.994

(bedragen * €1.000)

Fysieke Veiligheid
Jeugd en Veiligheid
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

34

76

76

140

138

137

137

6.382

6.802

6.673

7.223

7.047

7.103

7.099

0

0

0

0

0

0

0

-270
6.112

-250
6.552

-250
6.423

-150
7.073

0
7.047

0
7.103

0
7.099

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp

2016

2017

2018

2019

Toelichting

10 Integriteit en veiligheid

150

Revitalisering havengebied

10 Integriteit en veiligheid

-150

Revitalisering havengebied
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Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en
burgerparticipatie
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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

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 en 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
coalitie-akkoord, waarin de te bereiken
doelen helder zijn verwoord.

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 11.4.1
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

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

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
Subdoelstelling 11.5.4
Loket gevonden en verloren
voorwerpen: het efficiënt afhandelen
van meldingen verloren en gevonden
voorwerpen.\

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

- Een zo een actueel, betrouwbaar,
correct en zo 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.
Contextomschrijving
Samenwerking
Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van
buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van
het bestuur, en een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben
we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en
verder. We zijn samen met partners van start gegaan met vijf impulsprojecten, om de realisatie van de Visie
op Velsen een extra duw te geven. In 2016 is de uitvoering in volle gang. Kortom, om de maatschappelijke
vraagstukken ze effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners,
bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.
Programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (Mgba)
Het Mgba maakt de huidige gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gereed voor de
toekomst. Het nieuwe informatiesysteem – de Basis Registratie Personen, BRP – is de opvolger van het
Gba en wordt door de Rijksoverheid ontwikkeld en beheerd. Decentrale ‘Burgerzaken Modules’ sluiten
hierop 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. Het maakt onder andere plaats-onafhankelijke dienstverlening mede mogelijk. Het
bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Volgens de aangepaste
planning van het Rijk moet dit programma landelijk uiterlijk 2017 zijn ingevoerd.

Beleid/kader dat van kracht is
•
Coalitieakkoord 2014-2018 Samen verder bouwen aan Velsen
•
Visie op Velsen 2025
•
Perspectiefnota 2015
•
Nota Burgerparticipatie
•
Wet Basisregistratie Personen
•
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
•
Verordening Burgerlijke Stand
•
Paspoortwet
•
Wegenverkeerswet
•
Wet op de lijkbezorging
•
De Kieswet
•
GBA Beheerregeling Velsen 2011
•
Raadsbesluiten middels de begroting met betrekking tot 100% kostendekking bij rioolrecht,
afvalstoffenheffing en hondenbelasting (doelbelasting)
•
Gemeentelijke belastingverordeningen 2016 van Velsen en Uitgeest
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Programmadoelstelling
Adequaat besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven
van Velsen.
De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen
wordt al jaren positief beoordeeld; dit blijkt uit de leefbaarheidsmonitor en de enquête dienstverlening 2014.
Dat is geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan nog
sneller, simpeler en sympathieker.
In het derde kwartaal van 2015 zal aan het college een voorstel voor de vaststelling van de
beleidsuitgangspunten voor dienstverlening van de gemeente Velsen worden aangeboden. Dit biedt de
mogelijkheid om in 2015/2016 een aanvang te maken met een dienstverleningsprogramma voor de langere
termijn dat aansluit bij de landelijke visie overheid brede dienstverlening 2020. Per jaar wordt bezien welke
projecten of pilots worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. De invoering van de
flitsvergunning, het zaakgericht werken, het ondernemingsdossier, gebruik social media, uitbreiding digitale
producten en aansluiting op ‘mijn overheid’ zijn daar belangrijke voorbeelden van.
Steeds vaker vindt regionaal afstemming plaats en wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen op het
gebied van dienstverlening die lokaal gaan spelen.
De coördinatie van de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gebeurt nu ad hoc; dit belemmert de
beoordeling en implementatie van nieuwe vormen van dienstverlening. De verwachting is dat een – in 2016
aan te stellen - programmamanager de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren. Deze functionaris
kan duidelijke integrale uitvoeringsprogramma’s opstellen en bewaken, nieuwe ontwikkelingen volgen daar
snel op reageren, aan pilots meedoen en nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen. De
programmamanager helpt daarmee het positieve imago van Velsen te versterken, en nodigt de burger en de
ondernemer uit om meer zaken digitaal te doen. Dit leidt tot grotere klanttevredenheid, omdat producten
sneller geleverd kunnen worden en de kwaliteit nog verder verhoogd kan worden.
De klanttevredenheid is belangrijker dan ooit, omdat de transformatie van het sociaal domein flinke
consequenties heeft voor de dienstverlening in Velsen. Burgers zullen zich met allerlei vragen tot de ‘eerste
overheid’ wenden: de gemeente. Dit vereist dat we onze dienstverlening goed op orde hebben, om met
name kwetsbare burgers goed te kunnen adviseren en ondersteunen. Daarbij maken we stap voor stap
meer gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals sociale media. Hier liggen ook kansen! Immers,
hierdoor kan beter worden ingespeeld op de verandering van burger- naar overheidsparticipatie in die zin dat
de overheid steeds meer als gelijkwaardige partner/samenspeler in het maatschappelijk veld wordt gezien.
Er is eerder bekend wat er bij de burgers leeft, zij kunnen eerder en op eenvoudigere wijze worden
betrokken bij ontwikkelingen en besluitvorming op allerlei gebieden of hierin zelf het voortouw nemen. Deze
ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten en zal gevolgen hebben voor de interactie tussen burgers
en de overheid.
Subdoelstellingen 11.1 en 11.1.a
Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden door de gemeenteraad. Raad
en college werken op duale wijze samen om elkaar waar mogelijk te versterken.
De raad bepaalt het inhoudelijke, financieel en procedureel speelveld waarop het college zijn
bestuursbevoegdheden uitoefent. Kaderstelling staat daarmee gelijk aan opdrachtformulering. Dat betekent
dat de raad vooraf bepaalt wat de doelstellingen en de gewenste maatschappelijke effecten moeten zijn van
bepaald beleid. De raad volgt de uitvoering en effecten van het vastgestelde beleid door bijvoorbeeld vragen
te stellen om het zo nodig bij te kunnen stellen. Deze bijstelling kan ook in de vorm van moties,
amendementen, initiatiefvoorstellen e.d. Belangrijke kaderstellende documenten zijn onder meer de
Perspectiefnota 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.
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Door respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden, open overleg en goede afspraken kunnen
college en raad elkaar versterken. Gewerkt zal worden aan een gedeeld beeld van raads- en collegeleden
over hun afzonderlijke rollen en bevoegdheden en de wijze en mate van samenwerking; dan kan er sprake
zijn van een effectieve werkwijze. College- en raadsbrede overeenstemming over proces en procedures zijn
essentieel voor een zo groot mogelijke inzet op inhoud.
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.
Het college monitort jaarlijks de uitvoering van het coalitieakkoord en stuurt waar nodig bij. In 2016 zal er
gerichtere aandacht zijn voor het versterken en vernieuwen van publieke dienstverlening. Daarnaast streeft
het college naar meer duidelijkheid over de bestuurlijke toekomst van de IJmond. Ook het verder vormgeven
van overheidsparticipatie staat op de agenda. Het gaat dan onder andere om het goed positioneren van
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in processen.
De kwaliteit van bestuurlijke advisering heeft onverminderd de aandacht. De kwaliteit wordt voortdurend
bewaakt zodat college en raad in de gelegenheid gesteld worden goed afgewogen besluiten te nemen.
Subdoelstelling 11.3.1
Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Velsen.
Een betrouwbare Basisregistratie Personen (BRP) is van essentieel belang voor de dienstverlening aan de
burgers. Daarom is er voortdurend aandacht voor de kwaliteit. Toetsing van de kwaliteit vindt jaarlijks plaats
in de vorm van een rapportage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens
vinden er maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats. Hierdoor tonen we aan dat we staan voor een
klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.
Subdoelstelling 11.3.2
Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige
producten betreffende bevolkingszaken.
De dienstverlening van Velsen wordt steeds verder geprofessionaliseerd. Eind 2014 is de kwaliteit van de
dienstverlening in het gemeentehuis en de telefonische dienstverlening opnieuw getoetst via een enquête.
Burgers bleken daar over het algemeen (zeer) tevreden over te zijn. Daar waar nog verbeteringen te
realiseren zijn zullen de bedrijfsprocessen in 2016 verder worden geoptimaliseerd.
Subdoelstelling 11.3.3
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.
Velsen leeft het het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na en voert dit ook, en maakt ook een
risicoanalyse. Op grond hiervan worden of zijn maatregelen genomen die de risico’s in voldoende mate
afdekken op het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake
informatiebeveiliging. 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.
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Subdoelstelling 11.4.1
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.
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, het burgerpanel, de pers en internet. Dit kan niet langer met klassieke
communicatie-instrumenten. De overheid, dus ook de gemeente Velsen, zal moeten overgaan op actuele en
moderner middelen, oftewel het gebruik van nieuwe en sociale media.
In het kader van de Visie op Velsen 2025/strategische agenda 2013-2016 wordt blijvend ingezet op
profilering en public affairs.
Subdoelstelling 11.5.1
Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen
Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is veranderd, waardoor de WOZ-waarde vanaf 1 oktober 2015 weer
van belang wordt voor een beperkte groep huurders van een woning. Dit is alleen het geval als de WOZwaarde leidt tot een hogere maximale huur. Hier zal in 2016 gerichte communicatie op plaatsvinden
Ook in 2016 verzorgt de gemeente het volledige werkpakket voor de gemeente Uitgeest op het gebied van
heffen, innen en de WOZ. Er vinden 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 2016 worden – conform de waarderingsinstructie van de Waarderingskamer – van 20% van de WOZobjecten de objectkenmerken gecontroleerd om de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen verder te
verbeteren. De verwachting is dat hierdoor het aantal bezwaarschriften verder zal afnemen.
Als gevolg van de wijziging van het WWS zou in 2016 het aantal bezwaren weer op kunnen lopen door
bezwaren van huurders tegen de WOZ-waarde. Hoe groot deze toename zou kunnen zijn is onduidelijk en is
mede afhankelijk op welke wijze de WOZ-waarde aan de juiste doelgroep wordt opgelegd.
Subdoelstelling 11.5.3
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.
Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering na en voert het uit, en maakt een
risicoanalyse. Hierdoor worden of zijn maatregelen genomen die de risico’s in voldoende mate afdekken op
het ontstaan van aanzienlijke schade of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake
informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingsplan wordt elk jaar geactualiseerd en de risicoanalyse elk
jaar uitgevoerd.
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Subdoelstelling 11.5.4
Loket gevonden en verloren voorwerpen: Het efficiënt afhandelen van meldingen verloren en gevonden
voorwerpen.
Op het aantal meldingen van gevonden en verloren voorwerpen hebben we geen invloed. Omdat de politie
geen meldingen meer aanneemt, zien we wel een stijging van het aantal meldingen. Dit levert nog geen
problemen op voor de verwerking ervan. Die verwerking houdt in dat de gemeente de meldingen van
gevonden voorwerpen snel, volledig en efficiënt publiceert op www.verlorenofgevonden.nl. Burgers kunnen
daar dan zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Zij kunnen er zelf ook hun verloren of gevonden
voorwerpen melden. Door deze werkwijze vergroot de gemeente de kans dat mensen hun verloren
voorwerpen terugvinden.

Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.2
Indicator

Type Bron

Laatste meting

Waarde

2015

2016

2017

2018

meting
Kwaliteitscontrole

dagelijks

99,99%

100%

100%

100%

100%

Audit

01 oktober 2014

91%

90%

90%

90%

90%

Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.3
Indicator

Voortgangsrapportages

Type

Bron

Laatste

Waarde 2015

meting

meting

2016

2017

2018

Waarde

Gemeente
Velsen

08 januari 2014

3x per
jaar

idem

idem

Idem

idem

Managementrapportages Waarde

Gemeente
Velsen

Op 11 maart 2014 vast
gesteld door het college
van B&W

jaarlijks idem

idem

Idem

idem

Risicoanalyse

Gemeente
Velsen

03 augustus 2015
vastgesteld door de
afelingsmanager
Publiekszaken

jaarlijks idem

idem

idem

idem

Waarde

Indicatoren bij subdoelstelling 11.5
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde

2015

2016

2017

2018

meting meting
Opleggen gecombineerde aanslagen
gemeentelijke heffingen

Waarde

Belastingpakket

2014

28-22014

28-22016

29-22017

28-22018

28-22019

Aantal bezwaarschriften

Waarde

Belastingpakket

2014

1.312

1.200

1.100

1.000

950

Aantal afgehandelde bezwaarschriften per 31
december

Prestatie Belastingpakket

2014

85%

99 %

99 %

99 %

99 %

Gemiddelde afhandeltijd bezwaarschriften

Prestatie Belasting(in
pakket
weken)

2014

14

13

12

12

12

Aantal verzoekschriften

Waarde

Belastingpakket

2014

1.625

1.500

1.450

1.400

1.350

Aantal afgehandelde verzoekschriften per 31

Prestatie Belasting-

2014

100%

100%

100 %

100 %

100 %

2014

1

1

1

1

1

december
Gemiddelde afhandeltijd verzoekschriften

pakket
Prestatie Belasting(in
pakket
weken)
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Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde

2015

2016

2017

2018

meting meting
Aantal beroepschriften

Waarde

Aantal klachten belastingen en invordering

Belastingpakket

2014

134

40

35

30

25

Prestatie Corsa

2014

2

0

0

0

0

Aantal WOZ-beschikkingen

Waarde

Belastingpakket

2014

20.646

20.900

21.000

21.100

21.200

WOZ-objecten met een beschikking per 31-12

Prestatie Belastingpakket

2014

100%

100%

100 %

100 %

100 %

Aantal woningen

Waarde

Belastingpakket

2014

32.069

32.100

32.250

32.400

32.550

Aantal niet-woningen

Waarde

Belastingpakket

2014

3.630

3.700

3.700

3.700

3.700

Aantal WOZ-objecten

Waarde

Belastingpakket

2014

35.699

35.800

35.950

36.100

36.250

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket

2014

3.505

4.500

5.000

5.000

5.000

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket

2014

2.077

2.400

2.500

2.500

2.500

Aantal automatische incasso’s

Waarde

Belastingpakket

2014

20.424

21.000

21.200

21.400

21.600

Indicatoren bij subdoelstelling 11.5.4
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

2014

2015

2016

2017

meting
Verloren voorwerpen

Waarde

2014

607

800

800

800

800

Gevonden voorwerpen

Waarde

2014

619

800

800

800

800

Matching voorwerpen

Prestatie

*

Toelichting indicatoren
* het meten van de matching van de voorwerpen is niet meer mogelijk, omdat de burger dit zelf doet.
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Programmabegroting
Program m a 11 Bestuur, bevolkingszaken en
burgerparticipatie

Rekening 2014

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

(bedragen * €1.000)

(College)product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Raad

762

0

762

852

0

852

697

0

Raadsondersteuning

706

0

706

736

0

736

782

0

782

Totaal autorisatieniveau 11.1

1.467

0

1.468

1.588

0

1.588

1.479

0

1.479

College van Burgemeester en Wethouders

2.310

0

2.310

2.264

0

2.264

2.130

0

2.130

Bestuursondersteuning

1.415

0

1.415

1.652

0

1.652

1.636

0

1.636

Totaal autorisatieniveau 11.2

3.725

0

3.725

3.916

0

3.916

3.766

0

3.766

Persoonsdocumenten en burgerlijke stand

2.786

-1.435

1.351

2.680

-1.408

1.272

2.657

-1.593

1.064

Totaal autorisatieniveau 11.3

2.786

-1.435

1.351

2.680

-1.408

1.272

2.657

-1.593

1.064

Communicatie en voorlichting

1.116

-1

1.116

1.087

0

1.087

946

0

946

Klantgerichte dienstverlening

291

0

291

277

0

277

277

0

277

Totaal autorisatieniveau 11.4

1.407

-1

1.407

1.364

0

1.364

1.223

0

1.223

Perceptie en uitv. belastingen en WOZ

1.830

-355

1.475

1.781

-364

1.417

1.923

-364

1.559

2

0

2

2

2

0

0

0

1.833

-355

1.478

1.783

-364

1.420

1.923

-364

1.559

11.218

-1.790

9.428

11.331

-1.772

9.560

11.048

-1.957

9.091

135

0

135

60

60

0

0

-135

-135

0

0

11.354

-1.926

9.428

-1.957

9.091

Administratiekn. en vergunningen, acc.c.a.
Totaal autorisatieniveau 11.5
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

11.391

-104

-104

-1.876

9.516

11.048

697

0

Financiële toelichting
In de begroting zijn naast het nieuw beleid, dekking nieuw beleid ook de autonome ontwikkelingen, onder
meer uit de Perspectiefnota 2015, opgenomen. Per autorisatieniveau worden deze toegelicht. Technische
mutaties welke voortkomen uit de verwerking van de doorbelasting van indirecte kosten en kapitaallasten
worden niet toegelicht, tenzij deze noemenswaardig zijn.
In de begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Autorisatieniveau 11.1
Nieuw beleid
Begrotingsapp
Sinds twee jaar werden alle P&C producten gepubliceerd in een zogenaamde tabletversie, zodat deze
eenvoudig op een tablet te lezen zijn. De bedoeling was om dit verder uit te breiden met diverse opties. De
applicatie (€ 20.000) zal leiden tot een aantal verbeteringen in de toegankelijkheid van de P&C-producten,
de ondersteuning van de raad bij de invulling van hun controlfunctie en budgetrecht, de
informatievoorziening en betrokkenheid van raadsleden en burgers en de stimulering van digitaal werken.
Autorisatieniveau 11.4
Nieuw beleid
Coördinerend beleidsmedewerker dienstverlening
Velsen ontbeert een dienstverleningsprogramma voor de langere termijn waarin per jaar wordt bezien welke
projecten of pilots worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. De invoering van de
flitsvergunning is zo’n voorbeeld van verbeteringen die mogelijk al op korte termijn te realiseren zijn.
Daarnaast moeten nog veel andere zaken vorm krijgen zoals visie website, inzet social media binnen
dienstverlening en regionale afstemming. Dienstverlening is ook deels het op orde brengen van systemen.
De ervaring leert dat dit altijd langer duurt en meer inspanningen vraagt dan verwacht. De coördinatie van de
ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gebeurt nu ad hoc; dit belemmert de beoordeling en
implementatie van nieuwe vormen van dienstverlening.
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Een coördinerend beleidsmedewerker kan dit verbeteren door sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen
en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Voorgesteld wordt om de formatie met 0,67 fte (€
53.600) uit te breiden. Verwacht wordt dat vanaf 2018 een dekking van € 40.250 voor efficiency voordelen
wordt gerealiseerd, zowel op de personele inzet als afdelingsbudgetten.
Meerjarenperspectief
Program ma 11
Bestuur, bevolkingszaken en
burgerpartipatie

Rekening
2014

Primitieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

(bedragen * €1.000)

Raad

762

833

852

697

697

697

Raadsondersteuning

706

736

736

782

777

768

767

College van Burgemeester en Wethouders

2.310

2.264

2.264

2.130

2.123

2.064

2.036

Bestuursondersteuning

1.415

1.652

1.652

1.636

1.614

1.555

1.553

Persoonsdocumenten en burgerlijke stand

1.351

906

1.272

1.064

1.054

1.021

1.015

Communicatie en voorlichting

1.116

1.062

1.087

946

940

930

928

Klantgerichte Dienstverlening

291

277

277

277

277

277

277

1.475

1.453

1.417

1.559

1.543

1.518

1.514

Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ
Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

697

2

2

2

3

3

3

3

9.428

9.185

9.560

9.094

9.027

8.832

8.788

135

60

60

0

0

0

0

-135
9.428

-60
9.185

-104
9.516

0
9.094

0
9.027

0
8.832

0
8.788

Overzicht incidentele baten en lasten
n.v.t.
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Algemene Dekkingsmiddelen
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Programmabegroting
Rekening 2014

Algem ene Dekkingsm iddelen

Gew ijzigde begroting 2015

Begroting 2016

( be dra ge n * € 1.0 0 0 )

Collegeproduct
Algemene lasten en baten
Deelnemingen
Geldleningen en overige financiële midd.

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

878

-248

631

195

-390

-195

1.022

-770

252

67

-625

-558

60

-430

-370

52

-686

-634

-4.828

-201

-5.029

-4.385

-255

-4.640

-2.532

-305

-2.837

Gemeentelijke belastingen

0

-17.772

-17.772

23

-18.096

-18.073

0

-18.238

-18.238

Algemene uitkering

0

-62.457

-62.457

0

-88.906

-88.906

0

-88.579

-88.579

Diverse baten en lasten

0

-30

-30

0

0

0

0

0

0

Verschillen kostenplaatsen

0

0

0

101

0

101

0

0

0

-3.883

-81.333

-85.215

-4.006

-108.077

-112.083

-1.457

-108.579

-110.036

400

0

400

2.746

0

2.746

604

0

604

0

-1.008

-1.008

0

-4.893

-4.893

0

-467

-467

-3.483

-82.341

-85.823

-1.260

-112.970

-114.230

-853

-109.046

-109.900

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

Financiële toelichting
In de Begroting 2016 zijn de volgende mutaties verwerkt:
Dekking nieuw beleid
Verhoging opbrengsten toeristenbelasting
Het tarief van de toeristenbelasting is nu € 0,95 per overnachting. Voorgesteld wordt om dit tarief per 1
januari 2016 te verhogen naar € 1,05. Het tarief is al een aantal jaar niet verhoogd. De geringe stijging zal
niet leiden tot minder overnachtingen. Het tarief is vergelijkbaar met omliggende gemeenten.
Verhoging precariobelasting
Voorgesteld wordt de precariobelasting op kabels en leidingen te verhogen met 5%. Hierdoor blijven de
inkomsten voor de gemeente op hetzelfde niveau. De lasten voor de nutsbedrijven worden ten opzichte van
voorgaande jaren niet hoger.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota:
• Algemene uitkering – decembercirculaire (€ 22.000)
• Dividend (€ 34.000);
• Toeristenbelasting (€ 23.000);
• Verlaging precario kabels en leidingen (€ 107.000).
Algemene Uitkering
In het meerjarenperspectief zijn de uitkomsten voor de algemene uitkering van de meicirculaire 2015
verwerkt. Ten opzichte van de prognose in de perspectiefnota is de uitkering voor 2016 per saldo hoger
(€ 565.000), voor 2017 en 2018 blijft het bedrag ongeveer gelijk aan de prognose uit en voor het jaar 2019 is
er een voordeel (€ 320.000 positief). In het collegebericht (week 59) is dit nader toegelicht, zijnde een
mutatie voortkomend uit:
• De 2e fase van het groot onderhoud gemeentefonds, deze is deels bekend gemaakt;
• De groei van het gemeentefonds;
• WMO-integratie uitkering: deze uitkering is toegenomen vanwege de opname van een aanvullende
taak: het opvangen van de effecten van extramuraliseren (€ 203.000, zie ook programma 3).
Met ingang van 2016 zijn voor alle overgedragen taken objectieve (reken)modellen van kracht om de
uitkering voor het sociale domein te berekenen. Er is een overgangsregeling van kracht om sterke voor- of
achteruitgang in de hoogte van de uitkering te voorkomen. De macrobudgetten zijn eveneens aangepast.
Opvallend zijn de teruglopende inkomsten in het meerjarenperspectief voor de taken uit de Participatiewet
en een korting op de taken van de Jeugdwet. De lasten in de begroting zijn hiermee in overeenstemming
gebracht.
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Mutaties reserves
In verband met de forse groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is in de Perspectiefnota 2014 besloten
om de formatie van WIZ tijdelijk, tot en met 2016, uit te breiden. Deze uitbreiding is bij de Algemene
Dekkingsmiddelen opgenomen, omdat dit bedrijfsvoering betreft. Een onttrekking uit de reserve Personeel
en organisatie van € 200.000 dekt deze extra kosten.
Kapitaallasten € 757.275 van de Ring, de publiekshal, gebouw B en renovatie woonwagencentrum worden
gedekt aan de reserve Dekking Kapitaallasten. Tegelijkertijd wordt € 505.000 aan onder andere rente aan
deze reserve toegevoegd.
Bij de Jaarstukken 2014 is de reserve Voertuigen ingesteld voor de vervanging van diverse voertuigen. Dit
heeft als gevolg dat fluctuaties in het vervangingsplan zichtbaar zijn als mutatie op dit programma.
Overeenkomstig het vervangingsplan wordt in 2016 € 99.000 aan de reserve gedoteerd.
Bedrijfsvoering
Nieuw beleid
Interne auditor
De externe accountant baseert zich bij zijn controle van onze jaarrekening deels op de auditwerkzaamheden
die wij zelf uitvoeren. Onder welke voorwaarden de accountant dat mag doen, staat in de wet- en
regelgeving voor accountantscontrole. Eind 2013 is deze wetgeving aangescherpt voor controles vanaf
boekjaar 2014. In 2014 heeft de accountant opgemerkt dat de huidige opzet en inrichting van onze interne
auditfunctie niet voldoet aan de eisen van de nieuwe controlestandaard. Daardoor kon de accountant minder
steunen op onze controle en heeft hij meer zelf moeten doen. De kosten daarvan heeft hij bij ons in rekening
gebracht. Wij zijn als gemeente primair verantwoordelijk voor een adequate interne beheersing van onze
financiële processen en de controle daarop. Om deze kwaliteitsverbetering op de processen te kunnen
realiseren en het meerwerk van de accountant in de toekomst te vermijden wordt de interne auditfunctie
versterkt met een interne auditor voor 24 uur per week. De kosten hiervan bedragen € 54.150 waarvan
€ 36.000 gedekt wordt uit bestaand budget.
Informatieanalist
De samenleving verandert in hoog tempo naar een gedigitaliseerde multi-channel samenleving (web, mail en
social media). De explosieve groei van beschikbare digitale informatie (binnen en buiten de organisatie) stelt
andere en hogere eisen aan de informatiepositie van de gemeente dan een 24/7 organisatie. Het duiden en
betekenis kunnen geven aan deze informatie is daarbij zeer belangrijk. Opslag, verwerking,
beschikbaarheid, informatieanalyse en informatiedeling – oftewel informatisering – krijgt een steeds grotere
betekenis voor de gemeentelijke organisatie als regisseur op het gebied van veiligheid/crisisbeheersing en
de transformatie in het sociaal domein, en op verschillende andere beleidsvelden. Dit is een ontwikkeling
waar de gemeente actief op wil ingaan. Een betere informatiepositie van de gemeente vergroot de
mogelijkheden om proactief en preventief te handelen en sneller te reageren. Dit kan door bijvoorbeeld op
basis van beschikbare informatie risicogebieden in kaart te brengen van maatschappelijke dreigingen. De
informatieanalist zal daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van gewenste financiële
besparingen betreffende de transformatie in het sociaal domein. Op basis van waardevolle data kunnen
uitgaven worden beperkt.
De taak en kennis voor het analyseren van informatie uit verschillende informatiebronnen ontbreekt
momenteel in de organisatie. Daarom is het noodzakelijk hier structureel 1 fte informatieanalist op in te
zetten. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze kosten gedekt worden uit deels de budgetten sociaal
domein alsmede vanaf 2018 uit efficiencyvoordelen.
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Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkeling(en) uit de Perspectiefnota
• Personeelskosten (€ 75.000)
• Stichting Rijk (€ 70.000);
• Kapitaallasten (€ 103.000).
Meerjarenperspectief
Dekkingsm iddelen

Rekening
2014

Prim itieve Gew ijzigde
Begroting Begroting
2015
2015
631
-294
-195

(bedragen * €1.000)

Algemene lasten en baten
Deelnemingen

-558

Geldleningen en overige financiële midd.

-640

-370

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

252

667

1.448

707

-634

-634

-634

-634

-5.029

-4.640

-4.640

-2.837

-2.648

-2.410

-1.906

Gemeentelijke belastingen

-17.772

-18.177

-18.073

-18.238

-18.238

-18.238

-18.238

Algemene uitkering

-62.457

-88.023

-88.906

-88.579

-87.004

-86.284

-86.417

-30

0

0

0

0

0

0

0

0

101

0

0

0

0

-85.215

-111.774

-112.083

-110.036

-107.857

-106.119

-106.488

400
0

1.946
-1.978

-84.815

-111.806

Diverse baten en lasten
Verschillen kostenplaatsen
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

2.746

604

489

296

258

-4.893
-114.230

-467
-109.900

-272
-107.640

-255
-106.077

-273
-106.504

Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Prog. Onderw erp
AD Incidentele capaciteitsuitbreiding
AD Personeel/Organisatie

2016
200
-200

2017

2018

2019

Toelichting
Extra inzet personeel i.v.m.toename uitkeringsverstrekkingen
Dekking extra inzet personeel uitkeringsverstrekkingen
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Paragrafen
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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 meer factoren mee: de werkelijke lasten en baten van
het vorige en lopende exploitatiejaar, de areaaluitbreiding en de afhandeling van bezwaarschriften tegen de
waardebeschikking WOZ.
In het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder bouwen aan Velsen’ staat over het tarievenbeleid dat de
OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te financieren of gaten in de begroting
te dichten. Er wordt sterk ingezet op het omlaag brengen van de afvalstoffenheffing; die zorgt in Velsen
vooral voor de hoge woonlasten. Het college streeft naar lagere woonlasten; dat moet het netto resultaat zijn
aan het einde van deze collegeperiode.
De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Perspectiefnota 2015 zijn de intenties voor de
uitgangspunten van de begroting voor 2016 en volgende jaren. Hierin wordt een inflatiepercentage van 0 %
gehanteerd. Bij heffingen en rechten die de kosten van de activiteiten moeten dekken, wordt uitgegaan van
100% kostendekking, conform eerdere raadsbesluiten.
Alle tarieven staan in de belastingverordeningen 2016, die separaat aan de Raad zullen worden aangeboden.
Verwachte wetswijzigingen voor 2016
De mogelijkheid bestaat dat de volgende wetswijziging in 2015 zal worden aangenomen, die zijn effect zal
hebben op de lokale heffingen in 2016:
Vrijstelling precariobelasting op kabels en leidingen
Het wetsvoorstel regelt dat gemeenten geen precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven
mogen heffen. Het is tot op heden nog steeds niet aangeboden aan de Tweede Kamer en er heeft dus nog
geen besluitvorming over plaatsgevonden. Daarnaast is door de Raad voor de financiële verhoudingen
geadviseerd om de afschaffing van de precariobelasting mee te nemen bij de herziening van het
belastingstelsel en de daaraan gekoppelde verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. In de
begroting 2016 is rekening gehouden met de opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen.
Wijziging woningwaarderingsstelsel
De Tweede Kamer heeft eind december de wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) vastgesteld.
Maar door een motie van Kamerlid Monasch is de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 oktober 2015 (beoogd was
1 juli 2015). Doel van de wijziging van het huurprijsbeleid is een vereenvoudiging van het WWS. De WWSonderdelen woonomgeving en woonvorm worden vervangen door de WOZ-waarde en de schaarste punten
komen te vervallen.
Met het uitstel van het vernieuwde WWS tot 1 oktober 2015 zijn de problemen die de VNG heeft aangekaart
niet verdwenen. Het betreft:
•
Eenduidigheid de manier waarop de WOZ-waarde aan huurders bekend wordt gemaakt;
•
De rechtsbescherming van huurders;
•
De verankering van de extra kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ voor de gemeenten.
Wel is er voor gemeenten meer tijd om naar oplossingen te zoeken voor keuzes die worden gemaakt.
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Daarnaast is er in de massale beschikkingsronde in 2015 nog geen noodzaak tot het verzenden van
beschikkingen aan huurders. Vanaf 1 oktober 2015 vallen nieuwe huurovereenkomsten wel onder het nieuwe
regime en kunnen huurders een beschikking aanvragen bij de gemeente. De WOZ-waarde gaat dus weer deel
uitmaken van de bepaling van de maximale huur (zo’n 25%) en de huurders krijgt (weer) een belang bij de
verkrijging van die WOZ-waarde. Dat belang was er niet meer sinds in 2006 de OZB voor gebruikers van
woningen is afgeschaft. Nu dat belang wel weer ontstaat, betekent dit dat er in de uitvoering van de WOZ-taak
bij gemeenten, hoe dan ook, een verandering optreedt.
Ontwikkeling areaal
De financiële consequenties van de in 2014 opgeleverde woningen en niet-woningen en van de afgehandelde
bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen 2015 zijn in de begroting 2016 meegenomen in de opbrengst OZB.
Twee ontwikkelingen zijn daarin niet opgenomen: de financiële consequenties van de areaaluitbreiding van
woningen en niet-woningen die in 2015 worden opgeleverd, zoals Oud-IJmuiden en diverse andere kleine
bouwplannen, en (gedeeltelijk) de financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de
waardebeschikkingen 2015 die nog niet zijn afgehandeld.
Analyse gemeentelijke lasten 2015 op basis van de lastenmonitor 2015
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden(Coelo) houdt jaarlijks de lokale
lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Daaruit blijkt dat Velsen in 2015 op plaats 260 staat in de
rangorde van goedkoopste gemeente voor netto woonlasten; in 2014 stond Velsen op plaats 284. In de
monitor staan de tarieven van in totaal 407 (deel)gemeenten (in 2014 waren dat er 417).
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 positie van Velsen beter is geworden ten opzichte van vergelijkbare en
omliggende gemeenten. Ook in 2015 hebben we niet meer de hoogste positie in de ranglijst in relatie tot de
vergelijkbare referentiegemeenten® (rapport “Inzicht prestaties gemeenten 2000” van Deloitte en Touche).
Binnen de groep referentiegemeenten zijn de onderlinge verschillen kleiner geworden en staan er inmiddels
2 gemeenten hoger op de ranglijst. In verhouding zijn de lasten in Velsen minder gestegen dan bij de
overige gemeenten. Het zelfde geldt voor de omliggende gemeenten, waarbij de verschillen met de
gemeenten Heemskerk en Haarlem wederom flink kleiner zijn geworden. De belangrijkste reden voor de
hoge netto woonlasten in Velsen is het hoge tarief afvalstoffenheffing in vergelijking tot andere gemeenten.
Gemeente

Velsen
Almelo®
Alphen aan de Rijn®
Hoorn®
Purmerend®
Venlo®
Beverwijk
Heemskerk
Haarlem

Netto Woonlasten

€ 767
€ 789
€ 727
€ 708
€ 757
€ 769
€ 725
€ 721
€ 752

Rangnummer
Coelo

1-pers.

Bruto Woonlasten
Meerp.

Rangnummer
Coelo

260
302
183
158
247
271
179
174
233

€ 777
€ 733
€ 605
€ 601
€ 733
€ 655
€ 615
€ 657
€ 641

€ 777
€ 733
€ 731
€ 686
€ 733
€ 746
€ 706
€ 720
€ 781

286
208
205
116
207
231
156
180
293
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Ontwikkeling gemeentelijke lasten in 2016
Onroerende-zaakbelastingen(OZB)
De macronorm (de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar) voor het begrotingsjaar 2016 was bij
het verschijnen van de meicirculaire 2015 nog niet bekend. In 2015 is de macronorm van 3% landelijk met
1,17% overschreden. Op dit moment loopt in het kader van de door het kabinet aangekondigde herziening
van het belastingstelsel een onderzoek naar een mogelijke verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
Daarbij wordt ook gekeken naar de instrumenten die ingezet kunnen worden voor een beheerste
ontwikkeling van de gemeentelijke lasten. Tegen die achtergrond is afgesproken om de besluitvorming over
de vaststelling van de macronorm OZB voor het jaar 2016 uit te stellen tot het Bestuurlijk Overleg Financiële
verhoudingen in het najaar van 2015.
Tarief OZB woningen
Voor 2016 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen met 0% ten opzichte van
2015, gecorrigeerd voor de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het
WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2015.
De lokale waardeontwikkeling tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is berekend op + 1 % op basis van de
beschikbare marktcijfers van verkochte woningen in de gemeente Velsen. De Waarderingskamer schat de
landelijke waardeontwikkeling in op + 0,6 %. Er is voor + 1% gekozen omdat deze beter aansluit bij de lokale
waardeontwikkeling in de gemeente Velsen(omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9901). De lokale
verkoopcijfers zijn de basis voor de berekende WOZ-waarden met peildatum 1 januari 2015.
Berekening tarief
Tarief 2015

0,1178%

Tarief 2016: 0,1178% x 0,9901 x 100%

0,1166%

Daling tarief 2016
Rekentarief 2016 korting algemene uitkering

1,02%
0,1139%

Op basis van bovenstaande tarieven 2016 houdt de gemeente per saldo € 1,631 mln over (22%) aan de
belastingopbrengst woningen (netto opbrengst minus korting algemene uitkering). Dit is € 80.000 minder dan
in 2014 (€ 1,711 mln). De netto opbrengst blijft dus niet gelijk aan 2015. Dat komt door de verschillen in
percentages waarmee wordt gerekend. Het tarief 2016 verrekent een waardestijging 1% en een
inflatiepercentage van 0%. In het rekentarief worden de landelijke percentages gehanteerd:
+ 1% en +0.9%.
De waarde van in 2014 opgeleverde woningen (met name oud-IJmuiden, stadspark en droompark
buitenhuizen) is hoger dan de financiële consequenties van de afgehandelde bezwaarschriften 2015.
Daardoor is de werkelijke waardeontwikkeling in 2015 circa € 4,26 mln hoger dan de geprognosticeerde
waardeontwikkeling van de begroting 2015. De werkelijke waardeontwikkeling van 2015 is de basis voor de
begroting 2016. Daardoor stijgt de opbrengst in 2016 met circa 0,04 % in plaats van de 0% die was te
verwachten op basis van de tariefsverhoging 2016. De aanslag OZB woningen is gelijk aan de aanslag van
2015.
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Tarief OZB niet-woningen
Voor 2016 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief voor niet-woningen met 0% ten opzichte van het
tarief van 2015, gecorrigeerd voor de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de nietwoningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2015.
Op basis van de beschikbare marktcijfers van verkochte niet-woningen en beschikbare huurtransacties in de
gemeente Velsen is de waardeontwikkeling tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 berekend op - 1,4 %.
De Waarderingskamer schat de landelijke waardeontwikkeling op -1,8%. Er is voor -1,4 % gekozen
(omrekenfactor waardeontwikkeling 1,0142), omdat deze beter aansluit bij de lokale ontwikkeling in de
gemeente Velsen. De lokale huur- en verkoopcijfers zijn de basis voor de berekende WOZ-waarden met
peildatum 1 januari 2015.
Berekening tarief
Eigenaar

Gebruiker

Tarief 2015
Eigenaar

0,2583%

Gebruiker

0,2076%

Tarief 2016
Eigenaar 0,2583% x 1,0142 x 100%

0,2620%

Gebruiker 0,2076% x 1,0142x 100%
Stijging tarief 2016

(Rekentarief 2016 korting algemene uitkering)

0,2105%
1,43%

1,40%

0,1546%

0,1246%

Op basis van bovenstaande tarieven 2016 houdt de gemeente per saldo € 3,941 mln over (57%) aan de
belastingopbrengst niet-woningen (netto opbrengst minus korting algemene uitkering). Dit is € 71.000 minder
dan in 2015 (€ 4,012 mln). De netto opbrengst blijft ook hier niet gelijk. Dat komt door de verschillen in de
percentages en een verfijning in de berekening van de gebruikersopbrengst OZB. Het tarief 2016 verrekent
een waardedaling van -1,4 % en een inflatie van 0%. In het rekentarief worden de landelijke percentages
gehanteerd: -1,8% en +0,9 %. Daarnaast wordt nu in de berekening rekening gehouden met de waarde van
de onderdelen niet-woningen die deels gebruikt worden voor bewoning. Dit deel van de waarde wordt niet
meegenomen bij de aanslag OZB gebruik niet-woningen.
De waarde van in 2014 opgeleverde niet-woningen is hoger dan de financiële consequenties van de
afgehandelde bezwaarschriften 2015. Daardoor is de werkelijke waardeontwikkeling in 2015 circa € 19 mln
hoger dan de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2015. De werkelijke
waardeontwikkeling van 2015 is de basis voor de begroting 2016; daardoor zou de opbrengst in 2016 met
circa 1,24 % toenemen. Als gevolg van de verfijning van de berekening van de gebruikersopbrengst daalt de
opbrengst met 0,65%. De aanslag OZB niet-woningen is gelijk aan de aanslag van 2015.
Per saldo daalt de totale OZB-opbrengst van woningen en niet-woningen in 2016 met 0,3%. Omdat landelijk
een inflatiecijfer van + 0,9% wordt gehanteerd en er in de macronorm ook nog een areaaluitbreiding wordt
meegenomen is de verwachting dat deze daling ruim binnen de macronorm van 2016 blijft – die nog wel
moet worden vastgesteld.
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Voor 2016 worden de tarieven verhoogd conform de tarieven onroerende zaakbelasting 2016.
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Rioolheffing
Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis.
In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Op 13 december 2012 heeft de Raad het
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012 – 2016 vastgesteld (het GRP). Daarin staat 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 2016 toe met € 0,064 mln (+ 0,99%) tot
€ 6,719 mln. Onder aftrek van de bijdragen uit de reserve en voorziening van € 1,5 mln wordt er per saldo
€ 5,219 mln aan kosten toegerekend aan het tarief 2016. Dit is een stijging van 3,47% ten opzichte van
2015.
Voor de berekening van het tarief in 2016 wordt uitgegaan van 34.700 aansluitingen, rekening houdend met
het beleid om objecten waar mogelijk af te koppelen. Dit zijn 550 meer aansluitingen dan in 2015 met name
als gevolg van controles op objecten (met name niet-woningen voor handel en opslag met alleen een
hemelwater afvoer) waarvan nog niet duidelijk was of deze waren aangesloten. Het zijn er 480 meer dan in
het GRP.
Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:
Tarieven in €

Stijging in %

Stijging in €

2014

2015

2016

t.o.v. 2015

t.o.v. 2015

Rioolheffing eigendom

€ 101,95

€ 83,26

€ 90,42

+ 8,60%

+ € 7,16

Rioolheffing gebruik

€ 72,67

€ 65,43

€ 65,02

- 0,62%

- € 0,41

Totaal

€ 174,62

+ 4,54%

+ € 6,75

€ 148,69

€ 155,44

Prognose GRP

€ 185,14

€ 187,92

Verschil met GRP

- € 36,45

- € 32,48

In 2013 is ervoor gekozen om een apart tarief te bepalen voor objecten die alleen een aansluiting voor
hemelwaterafvoer hebben op het rioleringssysteem.
Tarieven in €

Stijging in %

Stijging in €

2014

2015

2016

t.o.v. 2015

t.o.v. 2015

Rioolheffing eigendom

€ 50,97

€ 41,62

€ 45,21

+ 8,63%

+ € 3,59

Rioolheffing gebruik

€ 36,33

€ 32,71

€ 32,51

- 0,61%

-€

Totaal

€ 87,30

€ 74,33

€ 77,72

+ 4,56%

+ € 3,39

0,20

Overzicht kostendekking tarief
2015

2016

Lasten investeringen rioleringen

€ 3.284

€ 3.541

+ 257

Beheerskosten rioleringen en grondwaterbeheersing incl. opslag indirecte kosten

€ 1.790

€ 1.694

-

96

Btw

€

681

€

642

-

39

Vegen openbare ruimte 50 %

€

469

€

451

-

18

Kwijtschelding

€

170

€

144

-

26

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

261

€

247

-

14

Totale kosten

€ 6.655

€ 6.719

+

64

Bijdrage uit voorziening rioolinvesteringen

€

948

€ 1.364

+ 416

Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen

€

163

€

136

Bijdrage derden

€

500

€

0

- 500

Bruto opbrengst rioolheffing

€ 5.044

€ 5.219

+ 175

Totale inkomsten

€ 6.655

€ 6.719

+

(Bedragen * € 1.000)

Verschil

-

27

64
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Financiële toelichting
Door investeringen in het rioleringssysteem nemen de kapitaallasten met € 0,257 mln toe. Echter, door
achterblijvende investeringen en een lagere rente blijven ze ruim onder de circa 4 mln die voor 2016
geraamd staat in het GRP. De beheerskosten voor rioleringen nemen met € 0,096 mln af; dit komt vooral
door lagere uitvoeringskosten als gevolg van minder ondersteunende beheersactiviteiten. De kosten voor
het vegen van de openbare ruimte zijn ook lager door lagere ondersteunende beheersactiviteiten. Als gevolg
van het schrappen van een aantal investeringskredieten neemt de toe te rekenen BTW met € 0,039 mln af.
De kosten van kwijtschelding zijn naar beneden bijgesteld op basis van de verwachting van de werkelijke
kosten over 2015. Hierdoor vallen ze € 0,026 mln lager uit. Als gevolg van de sloop van leegstaande
woningen en de aantrekkende economie neemt het aantal leegstaande woningen af; hierdoor nemen de
kosten van leegstand met € 0,014 mln af.
Om grote schommelingen voor de kapitaallasten in het tarief te voorkomen is de voorziening
rioleringsinvesteringen gecreëerd. Voor 2016 is er in het GRP een bijdrage uit de voorziening geraamd van
€ 0,581 mln. Omdat de kapitaallasten van de begrote investeringen in 2016 € 0,513 mln lager uitvallen dan
in het GRP is voorzien en doordat een deel de investeringskredieten is geschrapt, is besloten om dit verschil
als extra bijdrage uit de reserve mee te nemen. De verwachting is dat de achterblijvende investeringen niet
zullen worden ingelopen. Daarnaast is de verwachting dat het percentage toe te rekenen rente de komende
jaren ook zal dalen als gevolg van goedkopere herfinanciering van geldleningen. In verband met de
herziening van de nota Investeren en afschrijven zullen de afschrijvingstermijnen van riolering wijzigen en
zal een herrekening van het GRP plaatsvinden. In Velsen gaan de rioleringen langer mee dan de huidige
afschrijvingstermijn in het GRP. Hierdoor zullen de kapitaallasten nog verder afnemen en zal er een lagere
voorziening nodig zijn. Om die reden wordt er nog aanvullend € 0,27 mln uit de voorziening gehaald
waardoor de totale bijdrage € 1,364 mln bedraagt.
Daarnaast is er een egalisatiereserve rioleringen. Hierin is de bijdrage van € 4,95 mln van het
Hoogheemraadschap Rijnland voor investeringen betreffende het ontkoppelen van objecten opgenomen.
Met ingang van 2014 wordt er 45 jaar € 0,11 mln van deze reserve als bijdrage aan het tarief opgenomen.
Daarnaast is het saldo in de reserve € 1,18 mln hoger dan in het GRP was voorzien. Dit saldo wordt in 45
jaar afgebouwd (€ 0,026 mln per jaar). Door bovenstaande ontwikkelingen is de totale bijdrage uit de reserve
€ 0,136 mln; dit is € 0,027 lager dan in 2015. Omdat het project voor het ontkoppelen van objecten in 2015 is
afgerond wordt er in 2016 geen bijdrage meer van € 0,5 mln ontvangen. De bruto opbrengst neemt door dit
alles met € 0,175 mln toe.
Afvalstoffenheffing
Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op
begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting.
De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2016 met € 0,145 mln af (- 1,27 %)
tot € 11,267 mln. Onder aftrek van de bijdrage uit de egalisatiereserve van € 0,15 mln wordt er per saldo
€ 11,117 mln aan kosten toegerekend aan het tarief 2016. Dit is een daling van 2,59% ten opzichte van
2015.
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, dat de ontwikkeling van het aantal huishoudens achterblijft bij de verwachte
ontwikkeling van het aantal huishoudens in het contract met HVC. Dit was in 2015 ook het geval. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn de sloop van oude woningen, latere oplevering van nieuwe woningen en
de achterblijvende bouw van nieuwe woningen. De verwachting voor 2016 is dat het gemiddelde aantal
huishoudens over dat jaar 30.450 zal bedragen in plaats van 32.094. Hierdoor worden de kosten voor het
afvoeren van afval van 1.644 woningen als extra kosten in rekening gebracht bij de 30.450 die als basis voor
het tarief 2016 worden gehanteerd.
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Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor het tarief:
Tarieven in €
2014
Afvalstoffenheffing

€ 343,72

2015
€ 374,80

Stijging in %

Stijging in €

t.o.v. 2015

t.o.v. 2015

2016
€ 365,10

- 2,59 %

- € 9,70

Overzicht kostendekking tarief:
2015

(bedragen * € 1.000)

2016

Verschil

Kosten afvoeren en verwerken huisvuil huishoudens en strand

€

8.045

€

8.099

+€

54

Beheerskosten afvoeren huisvuil incl. opslag indirecte kosten

€

542

€

532

- €

10

Btw

€

1.782

€

1.777

- €

5

Vegen openbare ruimte 25%

€

186

€

188

+€

2

Kwijtschelding

€

698

€

574

- €

124

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

422

€

329

- €

93

Totale kosten

€ 11.676

€ 11.499

- €

176

Inkomsten van derden

€

€

232

- €

31

€

150

+€

150

263

Bijdrage egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Bruto opbrengst afvalstoffenheffing

€ 11.413

€ 11.117

- €

295

Totale bruto inkomsten

€ 11.676

€ 11.499

- €

176

Financiële toelichting
De kosten van het ophalen en verwerken van het huisvuil nemen voor 2016 toe met € 0,204 mln; dit is
conform het contract met HVC. Voor 2016 is de verwachting dat de bovenmatige ziektekosten € 0,150 mln
lager uitvallen. Per saldo nemen de kosten van het ophalen en verwerken met € 0,054 mln toe. Omdat de
afname van de bovenmatige ziektekosten een structureel karakter heeft is het tarief voor 2015 te hoog
vastgesteld. Dit wordt door een bijdrage uit de egalisatiereserve van € 150.000 in het tarief van 2016
gecompenseerd.
De beheerskosten nemen met € 0,01 mln af; dit komt vooral door lagere uitvoeringskosten als gevolg van
minder ondersteunende beheersactiviteiten. De kosten waarover BTW mag worden berekend nemen af;
daardoor neemt de toe te rekenen BTW met € 0,005 mln af. Conform de dienstverleningsovereenkomst met
HVC nemen de kosten van het reinigen van de openbare ruimte met € 0,002 mln toe. De kosten van
kwijtschelding zijn naar beneden bijgesteld op basis van de verwachting van de werkelijke kosten over 2015.
Hierdoor vallen ze € 0,124 mln lager uit.
Als gevolg van het slopen van leegstaande woningen in 2015 en de aantrekkende economie neemt het
aantal leegstaande woningen voor 2016 af. Daardoor nemen de kosten van leegstand af met € 0,093 mln.
De inkomsten van derden ontvangen voor de inzameling en verwerking van grondstoffen en
verpakkingsmaterialen neemt in 2016 met € 0,031 mln af.
Als gevolg van bovenstaande neemt de bruto opbrengst met € 0,295 mln af.
Hondenbelasting
Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een
doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief blijven in 2016 nagenoeg hetzelfde
€ 0,421 mln. Op dit moment staan er 4.447 honden geregistreerd in Velsen. In het 4e kwartaal 2015 wordt er
een hondencontrole uitgevoerd. De verwachting is dat daardoor het aantal geregistreerde honden zal
toenemen tot 4.500.
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Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:
Tarieven in €
2014
Tarief 1e hond
e

Tarief 2 hond
e

€

87,01

€ 110,21

2015
€

2016

84,43

Stijging in €

t.o.v. 2015

t.o.v. 2015

84,51

+ 0,001 %

+ € 0,08

€ 107,03

+ 0,001 %

+ € 0,10

€

€ 106,93

Stijging in %

Tarief 3 hond e.v.

€ 123,79

€ 120,11

€ 120,22

+ 0,001 %

+ € 0,11

Kenneltarief

€ 609,97

€ 591,84

€ 592,38

+ 0,001 %

+ € 0,54

Overzicht kostendekking tarief
2015

(bedragen * € 1.000)

2016

Verschil

Beheerskosten bestrijding hondenoverlast incl. opslag indirecte kosten

€

396

€

399

+€

3

Kwijtschelding

€

24

€

21

- €

3

Vrijstelling en oninbaar

€

1

€

1

€

0

Totale kosten

€

421

€

421

€

0

Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast

€

26

€

26

€

0

Bruto opbrengst hondenbelasting

€

395

€

395

€

0

Totale inkomsten

€

421

€

421

€

0

Financiële toelichting
De beheerskosten nemen met € 0,003 mln af door kleine afwijkingen in de toerekening van de indirecte
kosten. De kosten van kwijtschelding zijn naar beneden bijgesteld; de reden is de verwachting van de
werkelijke kosten over 2015. Hierdoor vallen ze € 0,003 mln lager uit. In verband met het afbouwen van de
egalisatiereserve hondenoverlast vindt er een onttrekking plaats van € 0,026 mln ter verlaging van de
tarieven hondenbelasting; dit is in 2015 ook gebeurd.
Bouwleges
Het lijkt erop dat het economisch herstel doorzet en dat de dat de woningmarkt verder aantrekt.
Toch blijft ook in 2015 het aantal reguliere aanvragen weer achter. Door de aantrekkende woningmarkt is de
opbrengst leges omgevingsvergunningen 2016 iets naar boven bijgesteld tot € 1,3 mln.
Overzicht dekkingspercentage leges omgevingsvergunning
2015

2016

Verschil

Uitvoeringskosten Omgevingsvergunningen

+ € 1.280

+ € 1.147

- € 133

Diensten externe partijen

+€

250

+€

200

-€

50

BTW

+€

15

+€

8

-€

7

Oninbaar

+€

4

+€

4

€

0

(Bedragen * € 1.000)

Totale kosten in begroting

+ € 1.549

Stelpost personeel

- €

65

+ € 1.359
€

0

- € 190
+€

65

Totale kosten te dekken door opbrengst leges

+ € 1.484

+ € 1.359

- € 125

Inkomsten leges op product

- € 1.220

- € 1.300

+€

80

Totale inkomsten

- € 1.220

- € 1.300

+€

80

82,27 %

95,68 %

Dekkingspercentage

+ 13,41%

Financiële toelichting
Door lagere uitvoeringskosten nemen de kosten met € 0,133 mln af; dit komt vooral door minder
ondersteunende beheersactiviteiten, invullen van de stelpost en herschikking van budget. Door
efficiencymaatregelen bij externe partijen nemen de kosten met € 0,05 mln af. De kosten waarover BTW
mag worden berekend nemen af; daardoor neemt de toe te rekenen BTW met € 0,007 mln af. De stelpost
personeel is in 2016 volledig ingevuld. Als gevolg van de aantrekkende woningmarkt is de verwachting dat
het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen toe zal nemen; hierdoor neemt de opbrengst toe met €
0,08 mln.
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Parkeerbelasting
In 2008 is besloten het parkeertarief eens in de 3 jaar aan te passen, omdat de aanpassing van de
parkeermeters een kostbare zaak is, In 2014 zijn de tarieven met 3% inflatiecorrectie verhoogd en waar
nodig afgerond op € 0,10. Voor 2016 worden de tarieven niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag
voor 2015 wordt verhoogd van € 59 naar € 60.
Water- en toeristenbelasting
Het tarief per overnachting is sinds 2013 niet meer verhoogd. In 2016 wordt het tarief verhoogd van € 0,95
naar € 1,05 (+10,53%). De geringe stijging zal niet leiden tot minder overnachtingen. Het tarief is
vergelijkbaar met omliggende gemeenten.
Precariobelasting
Voorgesteld wordt de precariobelasting op kabels en leidingen te verhogen met 5%. De lasten voor de
nutsbedrijven worden ten opzichte van voorgaande jaren niet hoger. Hierdoor blijven de inkomsten voor de
gemeente op hetzelfde niveau.
Overige tarieven
Als algemeen uitgangspunt geldt, dat alle overige tarieven niet wijzigen ten opzichte van 2015; dit is conform
de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2015.

Redelijk peil 2016
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 2016 0,1889% van de WOZ-waarde 2016 verhoogd met een opslag
van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZBopbrengst tenslotte is nog € 3,985 mln lager dan het redelijk peil. Zie onderstaande tabel.
(Bedragen * € 1.000)

Gemeentelijke
heffingen

Artikel 12

OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)

€ 14.939

€ 18.245

Afvalstoffenheffing

€ 11.117

€ 11.117

Rioolheffing

€

€

Subtotaal

€ 31.370

Af: Kwijtschelding

€

698

n.v.t

Totaal

€ 30.691

€ 30.691

n.v.t.

€ 34.676

Artikel 12 norm
Heffing onder de minimumnormen

5.313

5.313

€ 34.676

€

3.985

Kwijtschelding
Het huidige kwijtscheldingsbeleid is er op gericht dat er op verzoek geheel of gedeeltelijke kwijtschelding kan
worden verleend van gemeentelijke belastingen, afhankelijk van de financiële situatie van een
belastingplichtige. Het betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting (alleen voor de
eerste hond). Met ingang van 2011 wordt geautomatiseerd kwijtschelding verleend aan inwoners met een
laag inkomen die voldoen aan de normen voor kwijtschelding. Circa 68% van het verleende
kwijtscheldingsbedrag in 2015 is geautomatiseerd verstrekt; in 2014 was dat 45%. Op dit moment zijn
nagenoeg alle aanslagen 2015 opgelegd waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd. Ca. 75% van de
ontvangen verzoeken kwijtschelding is inmiddels afgehandeld. Hierdoor kan er een redelijke inschatting
gemaakt worden van de werkelijke uitkomst 2015. Dit is als basis gebruikt voor 2016. Vervolgens zijn de
consequenties van de tariefmutaties 2016 verwerkt. Het budget neemt met € 0,94 mln af tot € 0,680 mln.
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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
Bepalen van het weerstandsvermogen
II
Aanwezige risico’s
III Aanwezige weerstandscapaciteit
IV Beoordeling weerstandsvermogen
V Financiële kengetallen

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.
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.

II Aanwezige risico`s
De volgende risico’s zijn benoemd (groter dan € 100.000 of anders relevant):

A Balans (projectrisico`s)
Uittreding gemeente Uitgeest uit de regio
De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 22 april 2014 besloten om gefaseerd (afhankelijk van het
beleidsterrein) over te stappen naar een samenwerking met het noorden. De oriëntatie op de IJmond wordt
ingeruild voor intensieve samenwerking met de gemeenten Castricum, Bergen en Heiloo. Om de risico’s die
dit voor de gemeente Velsen kan hebben in beeld te brengen is per dienstverlenings-overeenkomst en per
samenwerkingsverband gekeken naar de duur van de overeenkomst, hoe de samenwerking na afloop van
de overeenkomst vervolgd kan worden en naar de voorwaarden t.a.v. beëindiging. Conclusie van de
inventarisatie is dat de gemeente Velsen op korte termijn (2015) geen risico loopt. Op de wat langere termijn
(2016 en verder) is er wel sprake van een beperkt risico dat tot uiting kan komen.
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Risico’s grondexploitatie
De risico`s inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 3.010.000. Dit bedrag is
overgenomen uit de paragraaf Grondbeleid.
Beëindiging van de samenwerking met de bouwkundig aannemer
Het college van B&W van de gemeente Velsen heeft de samenwerking voor de renovatie van het stadhuis
met bouwkundig aannemer (BAM) per 29 januari 2014 per direct beëindigd. De beëindiging is een gevolg
van de herhaalde weigering van BAM om bepaalde werkzaamheden uit te voeren; het gevolg daarvan is een
onacceptabele uitloop van de werkzaamheden. Door de gemeente is de eindafrekening met de BAM
opgemaakt. Alle door de gemeente gemaakte aanvullende kosten om het project af te ronden en de kosten
ten gevolge van de uitloop (bijvoorbeeld extra huur gebouw de Beurs) zijn inzichtelijk gemaakt en bij BAM
ingediend. BAM heeft aangeven niet akkoord te gaan met onze zienswijze en is niet bereid tot een gesprek
met de gemeente. Het geschil is voorgelegd aan de bevoegde rechter, de rechtbank zal een datum voor de
zitting plannen.

B Exploitatie (Budgetrisico)
Aanpassing product- en tariefstructuur PinkRoccade Local Government
Op 11 juli 2014 zijn wij door PinkRoccade Local Government geïnformeerd over de aanpassing in hun
product- en tariefstructuur die zij vanaf 1 januari 2015 zouden gaan doorvoeren. Voor Velsen zou dit een
jaarlijkse verhoging van € 98.000 betekenen. Op 22 juli 2014 hebben wij via een brief bezwaar gemaakt
tegen de aanpassing van de producten tariefstructuur door PinkRoccade Local Government.
Na diverse gesprekken met PinkRoccade Local Government gaan zij een voorstel doen voor de kosten 2015
en 2016. Deze kosten zullen wel gaan toenemen maar de toename zal niet de omvang hebben van de
eerdere opgave. Aangezien het voorstel nog niet is ontvangen is onduidelijk wat de exacte financiële
consequenties zijn. Inmiddels is besloten dat de producten die we van PinkRoccade afnemen via een
aanbesteding in de markt gezet gaan worden. Hierbij zullen de inkoopvoorwaarden van Velsen leidend zijn,
waardoor onverwachte prijsverhogingen in deze omvang uitgesloten zijn. Gezien de enorme omvang van dit
aanbestedingstraject zal het noodzakelijk zijn om expertise en capaciteit in te gaan huren. De omvang en
fasering van deze inhuur moet op dit moment nog in kaart worden gebracht.
Sloopkosten gebouw Platanenstraat 50 IJmuiden. Op 17 december 2013 heeft het college besloten om
de locatie Platanenstraat 50 IJmuiden aan te wijzen t.b.v. de vervangende nieuwbouw van de VMBO
beroepsgerichte afdeling van het Vellesan College. Het gebouw dateert van voor 1930. Niet uitgesloten moet
worden dat er in het gebouw asbest is verwerkt. Daarnaast dient het terrein bouwrijp gemaakt te worden.
Het terrein is de afgelopen jaren waarschijnlijk opgehoogd met “slakken van de Hoogovens” zodat er wellicht
sprake is van geringe bodemvervuiling. Of er daadwerkelijk sprake is van asbest in het gebouw dan wel
bodemvervuiling kan pas na gericht onderzoek bepaald worden. De kosten van het eventueel verwijderen
van asbest en/of bodemsanering worden geraamd op € 80.000 incl. BTW.
Transitie en transformatie sociaal domein
Het jaar 2015 is het eerste praktijkjaar van de gedecentraliseerde taken op het gebied van Jeugd, Wmo en
Participatie. In dit jaar – ten tijde van opstellen van deze begroting naderen we de tweede
kwartaalrapportage - blijkt in hoeverre de door het Rijk bij de toekenning van middelen gehanteerde
historische cijfers, de realiteit van de actuele uitvoering dekken. Het zal blijken in hoeverre de gemeente
Velsen de zachte landing binnen het beschikbare budget kan realiseren. Tevens zal duidelijk worden in
hoeverre de kanteling – meer preventieve en minder specialistische inzet ter versterking van de eigen kracht
en ter vermindering van kosten – al effect begint te krijgen.
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Risico’s Jeugd en Wmo:
• De ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsorganisaties en transformatie uitvoerders;
• Toenemende instroom GGZ Jeugd;
• Toenemende vraag naar voorliggende voorzieningen (ontwikkelen voorliggende voorzieningen is
passend bij verminderen vraag naar individuele voorzieningen);
• Kosten extramuralisering en demografische ontwikkelingen (WMO)
• Leveringsplicht van zorg (open einde regeling);
• In de wet opgenomen, maar nog niet voldoende geïdentificeerde taken.
Risico’s op Participatie:
• Afbouw WSW: De sociale werkvoorziening wordt afgebouwd. De vergoeding van het rijk aan de
gemeente neemt af op basis van een geprognosticeerde uitstroom. Dit moet worden opgevangen. Deze
taak ligt bij IJmond Werkt! waar de re-integratietaak en de sw taak wordt samengevoegd;
• Loonkostensubsidies: Loonkostensubsidies zijn stimuleringmiddelen naar werk om (potentieel) instroom
in de sociale werkvoorziening om te buigen naar werk door met deze subsidie de loonwaarde te
compenseren. Loonkostensubsidies zijn verbonden aan het dienstverband en aan de persoon en kunnen
langdurig doorlopen. Het aantal mensen dat beroep zal doen op de loonkostensubsidie bestaat uit de
nieuwe instroom sociale werkvoorziening, de mensen die een beroep doen op beschut werk en de
nieuwe instroom Wajong met arbeidsvermogen. In de Verordening loonkostensubsidie en de
Beleidsregels loonkostensubsidie worden de criteria hiervoor vastgelegd.
Maatschappelijke opvang
Onder bepaalde omstandigheden zijn gemeenten, als gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, verplicht om ook aan niet-oggz-clienten maatschappelijke opvang te verlenen. De VNG is
hierover in gesprek om met Rijk in het kader van het bestuursakkoord. Ook de Raad van State en de
Centrale raad van Beroep zullen binnenkort uitspraken doen. Het financiële risico dat de gemeente loopt is
op dit moment nog niet duidelijk.
Participatiewet (voorheen Wet, werk en bijstand)
De Participatiewet heeft risicovolle aspecten voor de gemeente omdat zij voor 100% financieel
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet. Een sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden
als gevolg van de economische crisis kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. Het
eigen risico bedraagt tenminste 10% van het jaarbudget inkomen. De verwachte tekorten welke binnen de
meerjarenbegroting zich bevinden in de jaren 2016 en 2017 blijven binnen de bandbreedte van 10% van het
jaarbudget (eigen risico) en kunnen worden gedekt uit de egalisatie reserve WWB. Vooralsnog wordt voor
2018 en verder geen tekort geraamd.
IJmond werkt!
De samenwerkende gemeenten zijn de dragers van het financieel risico van de uitvoeringsorganisatie. Dit
betekent dat risico’s en eventuele financiële effecten niet alleen moeten worden gesignaleerd door IJmond
Werkt!, maar ook in beeld dienen te worden gebracht door de individuele gemeenten (via hun paragrafen
Weerstandsvermogen en Verbonden partijen).
De drager van een financieel risico dient voldoende weerstandsvermogen te hebben om dat risico op te
kunnen vangen. Aangezien de gemeenten risicodrager zijn heeft de gemeenschappelijke regeling een
beperkt weerstandsvermogen nodig om onverwachte tegenvallers in de normale bedrijfsvoering op te
kunnen vangen.
Uit de meerjarenbegroting van IJmond Werkt! blijkt dat, indien geen nadere maatregelen worden genomen
de tekorten na 2015 oplopen tot een bedrag van 2,0 mln structureel in 2020. Een adviesbureau heeft
maatregelen geformuleerd die kunnen worden ingezet om de begroting van IJmond Werkt! ook meerjarig
sluitend te krijgen. Twee van deze maatregelen zijn al verwerkt in de begroting, waardoor het tekort ten tijde
van dit schrijven nog € 1,1 mln bedraagt. Politieke besluitvorming over aanvullende maatregelen zal ertoe
leiden dat het begrotingstekort tot nul terugloopt.
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Gemeentefonds
Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn nog een aantal onzekerheden te benoemen. De
ontwikkelingen rond de algemene uitkering gaan snel als gevolg van de overgedragen taken in het sociaal
domein, op grond van de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Bij elke nieuw verschenen
circulaire blijken de inzichten gewijzigd. De integratie uitkering die de gemeente ontvangt voor deze taken
werd in 2015 uitgekeerd op basis van historische kosten. De grootste onzekerheid is de invoer van
objectieve modellen om de uitkering voor de drie wetten te berekenen. Bij het invoeren
van objectieve modellen ontstaan altijd verdeelverschillen die voor of nadelig kunnen uitwerken. Er worden
groeimodellen ontwikkeld om de overgang van de uitkering op basis van historische kosten naar een
objectief model geleidelijk te laten verlopen. Gedacht wordt aan een periode van drie jaar, waarna de
berekening volledig op het objectieve model is gebaseerd.
Een andere onzekerheid is de tweede fase van het grote onderhoud van het gemeentefonds. Een deel is al
in de algemene uitkering verwerkt (meicirculaire 2015), voor het resterende deel is aanvullend onderzoek
noodzakelijk gebleken. Deze tweede tranche wordt in de meicirculaire 2016 afgerond. Op dit moment is niet
bekend wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de gemeente.
Schadevergoeding inzake SKOLB (Stichting Katholieke en Openbare Leeszaal en Bibliotheek)
In oktober 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake de eis tot schadevergoeding in verband met het
opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst uit 1969 met de SKOLB in verband met de verzelfstandiging
van de bibliotheek. De gemeente is in het gelijk gesteld. In november 2014 bleek dat de SKOLB in hoger
beroep wenst te gaan. De gemeentelijke advocaat heeft antwoord gegeven op de memorie van grieven van
de SKOLB. De SKOLB heeft het Gerechtshof om een arrest gevraagd. Dit wordt nu afgewacht. De
gemeente loopt een procesrisico, maar ziet gezien de eerdere motivering van de uitspraak van de rechtbank
het arrest met vertrouwen tegemoet. Het gerechtshof heeft in maart jl. de datum voor het arrest bepaald op 1
december 2015.
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 € 550.000.
Verschraling van aanbod sportvoorzieningen
Door een negatieve trend in bezetting (gebruik en bezoek) van de sportaccommodaties kan er door een
lager maatschappelijk- en financieel rendement op de langere termijn een verschraling van het aanbod aan
sportvoorzieningen ontstaan. Veelal door demografische ontwikkelingen o.a. vergrijzing en minder kinderen,
individualisering (minder gebruik van teamsporten), specifiek teruglopende takken van sport (bijv. squash,
tennis) kunnen een negatief effect hebben op het gebruik van de sportaccommodaties. Andere invloeden
zijn; de verruiming van keuzemogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, de verruiming van winkeltijden en de
enorme groei van het aanbod evenementen op allerlei gebied. 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, marketingactiviteiten,
ontwikkelen cq. amoveren van sportaccommodaties en voorzieningen.
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Niet te kwantificeren risico’s
Instellen van een plafond voor het BTW-compensatiefonds
Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (het BCF) gekoppeld aan de
accrespercentages van het gemeentefonds, zoals deze volgen uit de normering-systematiek. Daarmee is de
maximale omvang van het BCF gemaximeerd. In hoeverre Velsen hierdoor al dan niet benadeeld zal
worden, is vooral afhankelijk van de omvang van de door de overige gemeenten gevraagde BTW
compensatie 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. Het risico wordt groter
doordat er wordt verwacht dat er door de decentralisaties extra btw kosten komen, terwijl het plafond van het
btw-compensatiefonds niet wordt verhoogd
Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten
Per 1 januari 2016 moeten gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen over alle
winstgevende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreden. Dit brengt een administratieve operatie met
zich mee die de nodige voorbereiding vergt. Risico’s hierbij zijn enerzijds de zorg dat de financiële
administratie blijft voldoen aan de vereisten van het BBV en anderzijds dat we als gemeente straks niet
onnodig veel Vpb afdragen. Deze heffing is een extra last voor gemeenten die extra administratieve lasten
met zich meebrengt, doordat per belaste activiteit aangifte gedaan moet worden en de waarderingen binnen
de vpb afwijken van de BBV. Om te kunnen bepalen om hoeveel extra kosten dit gaat is er eerst een
onderzoek nodig naar onze mogelijke marktactiviteiten en de omvang daarvan.
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
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.
Projectrisico
Bij complexe 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 het instellen van een
Projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken te laten uitvoeren, strakke directievoering tijdens
de realisatie, input adviseurs, etc.
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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 handhavingsverzoeken 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.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen. De verwachting is dat er hierdoor ook meer beschikkingen en bezwaarschriften
worden ingediend en daarmee ook een vergroting van de kans op het moeten betalen van een dwangsom.
Het is echter nog te vroeg om aan te geven wat de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties
voor gevolgen heeft voor 2016. Het jaar 2015 staat in het teken van een warme overdracht en veel indicaties
moeten nog aflopen. Hoe groot de kans hierop dan ook is, is op dit moment lastig in te schatten
Leges omgevingsvergunningen
Er zijn (nog) geen aanmeldingen van grote projecten die vanaf 2016 gerealiseerd gaan worden. De
verwachting is dat de legesinkomsten daardoor lager uitvallen dan begroot. De hoeveelheid aanvragen
wordt gemonitord, mocht duidelijk worden dat de verwachting bijgesteld moeten worden dan wordt dit in de
reguliere planning en control cyclus gemeld.
Dividend BNG
De resultaten van de BNG staan onder druk, daarom zijn in de Perspectiefnota 2015 de
dividendontvangsten naar beneden bijgesteld. Bij de publicatie van de half jaar cijfers 2015 geeft de BNG
geen prognose af voor het verwachte jaarresultaat 2015. Aanleiding daarvoor zijn de aanhoudende
onzekerheden, daarmee is er onzekerheid over de in de begroting opgenomen dividendinkomsten.

C Risico’s buiten de balans om
Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen
Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg 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, vergelijkbaar met borgstellingen.
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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%). In 2015 staan de
gemeenten garant voor de corporaties binnen de gemeente tot een bedrag van € 298 mln (borgingsplafond
per 1-1- 2015). Waarvan Velsen voor een bedrag van € 149 mln garant staat (voor 2014 was dit € 138 mln).
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. Het risico van de leningen en
garantstellingen is in principe dat deze corporaties niet langer kunnen voldoen aan de rente- en
aflossingsverplichting.
Recapitulatie risico’s:
Bedragen * € 1 mln

Risico

1
2
3
4
5
6
7

Grondexploitatie
Aanpassing product- en tariefstructuur
Sloop Plananenstraat 50
Decentralisaties
Alg.Uitkering
Alternatieve blusvoorziening
Garantie/borgstellingen

Categorie

A
A
B
B
B
B
C

Indeling Omvang

Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand

3,00
0,05
0,08
7,50
0,50
0,55
4,87
16,55

III 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.
Voor Velsen gelden de volgende bedragen (op begrotingsbasis):
Bedragen * € 1 mln

Weerstandsvermogen
Algemene reserve

stille reserve

14,1
1,9
4,0
1,0
7,0

Weerstandscapaciteit

28,0

Reserve grondbedrijf
onbenutte belastingcapaciteit
post onvoorzien

*

*In de algemene reserve is rekening gehouden met de onttrekking voor de bestemmingsreserve A8/A9.
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IV. Beoordeling weerstandsvermogen
Doordat de risico’s die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor
een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (het benodigd weerstandsvermogen). Het is
aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie
noodzakelijk acht in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).
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 / benodigde weerstandsvermogen.
De ratio voor het weerstandsvermogen voor Velsen 1,7.
Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1 - 1,4

Voldoende

D

0,8 - 1

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

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

V. Financiële kengetallen
Bij de vernieuwing van de BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen
moet worden opgenomen in de begroting 2016. Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de
onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De invoering van de
kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken, het
heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van financieel toezicht. De interpretatie van de
kengetallen
Om de kengetallen Netto schuldquote (1A en 1B) en Solvabiliteitsratio (2), te bepalen is een balans
noodzakelijk. Tot op heden hebben wij in de begroting geen balans opgenomen, alleen de
vermogenspositie. Het opstellen van een balans vraagt naast inhoudelijke kennis, het inschatten van
ontwikkelingen en met name om ervaringsgegevens.
Om deze nieuwe kengetallen te duiden geeft de commissie BBV aan dat vergelijking met andere gemeentes
een goed instrument is. Deze informatie is op het moment van het opstellen van de begroting niet (volledig)
e
beschikbaar, in de stresstest (onderdeel van de 2 Burap) worden de dan bekende vergelijkende kengetallen
opgenomen. De komende jaren zullen we ervaring opbouwen met deze kengetallen, de onderlinge
verbanden en ontwikkelingen, waardoor duiding van de kengetallen mogelijk wordt.
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1A. Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen
middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie.
(B edragen * 1.000)

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

A

Vaste schulden

140.678

155.016

161.028

163.689

B

Netto vlottende schuld

17.952

13.678

9.727

11.728

C

Overlopende passiva

17.595

11.829

12.188

12.188

E

Uitzettingen < 1 jaar

16.123

16.739

15.305

15.169

F

Liquide middelen

G

Overlopende activa

H

Totale baten
Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%

16

451

26

26

6.472

8.255

7.038

7.038

147.269

151.018

160.374

174.825

104,31

102,69

100,12

94,59

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven (netto
schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het
aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekend voor de schuldenlast.
(B edragen * 1.000)

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

A

Vaste schulden

140.678

155.016

161.028

163.689

B

Netto vlottende schuld

17.952

13.678

9.727

11.728

C

Overlopende passiva

17.595

11.828

12.188

12.188

D

Financiële activa,cf art 36 BBV lid b,c, d, e en f

16.063

10.719

19.807

19.807

E

Uitzettingen < 1 jaar

16.123

16.739

15.305

15.169

F

Liquide middelen

16

451

26

26

G

Overlopende activa

6.472

8.255

7.038

7.038

H

Totale baten
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

147.269

151.018

160.374

174.825

93,40

95,59

87,77

83,26

2. Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Onder de solvabiliteitratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten.
(B edragen * 1.000)

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

A

Eigen vermogen

55.297

49.745

48.424

42.153

B

Balanstotaal

240.206

242.681

241.339

241.218

Solvabiliteit

23,02

20,50

20,06

17,48

3. Kengetal grondexploitatie
Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De
boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdient moet worden bij de verkoop.
(B edragen * 1.000)

A

Niet in exploitatie genomen bouw gronden

B

Bouw gronden in exploitatie

C

Totale baten, exclusief mutaties reserves
Grondexploitatie (A+B)/C * 100%

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

3.058

0

5.183

5.183

35.618

38.264

28.415

20.739

155.894

151.018

160.374

174.825

24,81

25,34

20,95

14,83
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4. Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het evenwicht van de begroting wordt er ook gekeken naar de structurele en
incidentele lasten en baten. Voorbeeld van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen
belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen
aan gemeenschappelijke regelingen.
Een begroting waarvan de structurele baten dan ook hoger zijn dan de structurele lasten is dan ook meer
flexibel dan een begroting waar bij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn.
(B edragen * 1.000)

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

A

Totale structurele lasten

*

148.203

162.480

174.213

B

Totale structurele baten

*

145.290

159.874

174.675

C

Totale structurele toevoegingen aan reserves

*

546

1.454

808

D
E

Totale structurele onttrekkingen aan reserves

*

834

638

705

Totale baten

*

151.018
-1,74

160.374
-2,13

174.825
0,21

Structurele exploitatieruim te ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%

* vanaf 2014 wordt er een onderscheid gemaakt in structurele en incidentele baten en lasten

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale
woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
(Bedragen * 1.000)

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde

240

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde

180

175

149

155

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

337

344

375

365

D
E

Eventuele hef fingskorting

0

0

0

0

Totale w oonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde (A+B+C-D)

757

763

777

774

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2016 *

683

697

704

716

110,83

109,44

110,40

108,10

Woonlasten t.o.v. landelijke gem iddelde jaar er voor

(E/F) x 100%

244

Begroting
2016

254

254

* bron: Meicirculaire 2015
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Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende
investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen,
openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen,
bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en
begraafplaatsen).
Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is
een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/
vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke
maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. 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.
Bestemmingsreserve Openbare ruimte
Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweeg brengen in het benodigde budget voor het
onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen wordt er gewerkt met een
bestemmingsreserve. Een voorbeeld van een groot project bij het onderhoud aan wegen is bijvoorbeeld het
vervangen van de asfaltdeklagen van de Parkweg/Stationsweg en de Zeeweg. Dit zijn dusdanig grote
uitgaven dat hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd wordt zodat op termijn het “gespaarde” bedrag
gebruikt kan worden voor dekking van de uitgaven. Hiermee wordt voorkomen dat het exploitatiebudget voor
onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen laten zien ten opzichte van het reguliere
onderhoudsbudget. Een dergelijk situatie bestaat ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden
in de openbare ruimte o.a. groenonderhoud, openbare verlichting, etc.
Wegbeheer
In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen, vooralsnog tijdelijk, bepaald op R-Als gevolg
hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. De kwaliteit van de wegen in
Velsen is op basis van de laatste inspectie (voorjaar 2014) nog steeds ruim voldoende. In het voorjaar van
2016 volgt weer een nieuwe inspectie van de wegen.
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De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:
Totale wegennet

2006

2007

2008

2010

2012

2014

adviesnorm

Voldoende

80%

84%

90%

86%

87%

90%

77-88%

7%

6%

3%

3%

1%

3%

9-14%

Onvoldoende

13%

10%

7%

11%

12%

7%

4-9%

Asfalt

2006

2007

2008

2010

2012

2014

adviesnorm

Voldoende

Matig

89%

93%

90%

86%

87%

79%

77-78%

Matig

3%

3%

3%

5%

3%

8%

9-14%

Onvoldoende

8%

4%

7%

11%

10%

13%

4-9%

Elementen

2006

2007

2008

2010

2012

2014

adviesnorm

Voldoende

79%

81%

86%

82%

87%

94%

77-87%

Matig
Onvoldoende

8%

7%

4%

3%

1%

1%

9-14%

13%

12%

10%

15%

12%

5%

4-9%

Groenbeheer
Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. 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.
Rioolbeheer
In de afgelopen jaren hebben steeds uitgebreide inspecties plaatsgevonden van de oudere riolen in onze
gemeente. Op basis van deze inspecties is bepaald welke riolen in aanmerking komen voor plaatselijke
reparatie 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). De resultaten van de
inspecties leidden de afgelopen jaren al toe dat er minder rioolvervangingsprojecten uitgevoerd hoefden te
worden dan verwacht. Bovenop de reguliere inspecties gaan wij onze inspectietechnieken verder uitbreiden,
waardoor wij in de toekomst mogelijk nog minder riolen hoeven te vervangen.
Watergangen
Sinds 2015 is, bij wijze van pilot, het beheer van het grootste deel van onze watergangen overgedragen aan
het hoogheemraadschap van Rijnland (zie ook programma 7).
Discipline

Beleidskader

Objecten

Wegen

LVVP

Wegen, straten en (voet)paden

Riolering

VGRP

Riolen

276 km
10 km

Bergbezinkbassins

10 st.
109 st.

Bomenplan ‘04

Bomen

Ruimte voor groen

Bosplantsoenen

23,8 ha.

Gazon

97.9 ha.

Hagen

9741 m2

Ruw gras

91.9 ha.

Speeltoestellen
Water

1.127 km

Persleiding
(Mini) Gemalen/Drukpompunits
Groen

Dimensies

Baggerplan ‘03

19.795 st.

435 st.

Watergangen, vijvers
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Discipline

Beleidskader

Objecten

Dimensies

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten

Sportaccommodaties

Nota

Gymzalen

11 st.

Accommodatiebeleid

Sporthallen

3 st.

voor sportief Velsen

Verenigingsgebouwen

5 st.

2010-2015

Zwembad
Sportparken/velden

Gebouwen

12.580 st.

1 st.
9/34 st.

Tenniscomplexen

5 st.

Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.

125
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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)verwachtingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2016.
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 renterisiconorm (vanuit de visie van het rentecomité).

Mandaat aan te trekken financiële middelen
De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal
€ 35 mln 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.
Organisatie
De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het
door de raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Fido zijn daarbij leidend. Daarin staat
onder andere aangegeven dat de treasuryfunctie uitsluitend uitgevoerd dient te worden ten dienste van de
publieke taak en een prudent beleid dient te kennen.
Veranderingen door de invoering van het Schatkistbankieren zijn de aanleiding geweest voor aanpassing
van het Treasurystatuut. Het gewijzigde statuut is op 11 december 2014 door de Raad vastgesteld
(R14.084).
De treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:
• Het continue voldoen aan de wettelijke eisen;
• Het beschermen van resultaten tegen financiële risico’s;
• Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen;
• Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het
treasurystatuut.
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Kaders van de treasuryfunctie zijn:
Regelgeving

Toelichting

Vastgesteld

Financiële verordening

Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie
van de financiële functie vormgegeven

6 maart 2014

Wet Fido (Wet Financiering
Decentrale Overheden)
Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale
14 december 2000
overheden
Wijziging 2013
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. (0.75
% van het begrotingstotaal = ongeveer € 1.1
mln).

Treasurystatuut

Uitwerking van de wet en bijzonderheden
gemeente Velsen. In verband met de diverse
ontwikkelingen op het gebied van Treasury is
besloten om in 2014 het Treasurystatuut te
actualiseren.

11 december 2014

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2016
De noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille is in stand gebleven. Deze spreiding is nodig om het
risico van toekomstige rentestijgingen te voorkomen. De raad heeft op 6 november 2014 bij de
begrotingsbehandeling 2015 reeds besloten het renteomslagpercentage in het meerjarenperspectief vanaf
2016 te verlagen tot 3,5%.
Schatkistbankieren
Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk
(Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van
€ 1,3 (dit is 0,75 % van het begrotingstotaal van € 176,0 mln) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te
houden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de
positieve saldi meetellen.

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).
Het begrotingstotaal per 1 januari 2016 is € 176,0 mln. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2016 een
hoogte heeft van € 14,9. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende
middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote pieken in de
leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat niet meer dan 20%
van het begrotingstotaal per jaar voor herfinanciering in aanmerking mag komen. 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.
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De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2016 geen overschrijding
van de renterisiconorm zal plaatsvinden.
Renterisiconorm

2016

2017

2018

2019

(* € 1.000)

Aflossing langlopende leningen

13.015

13.045

13.050

13.655

279

254

227

198

12.736

12.791

12.823

13.457

176.026

164.430

156.392

155.892

Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal

35.205

32.886

31.278

31.178

Ruimte onder Renterisiconorm

22.469

20.095

18.455

17.721

0

0

0

0

Door verstrekte leningen, geen renterisico
Renterisico
Begrotingstotaal

Overschrijding Renterisiconorm

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opbouw van
de portefeuille.
Verstrekte leningen
De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek 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)
De gemeente staat garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De laatste stand
van zaken is vastgelegd in de jaarrekening 2014 van de WSW. WSW is in het jaar 2014, evenals in
voorgaande jaren, niet aangesproken op borgstellingen. Ultimo het verslagjaar zijn er geen aanspraken op
de borg bekend. WSW beoordeelt het risicoprofiel ultimo verslagjaar in lijn met het voorgaande jaar en ziet
op korte termijn geen toegenomen risico op aanspraken.
In consultatie met vertegenwoordigers uit de sector en achtervangers voerde WSW in 2013 en 2014 een
verkenning uit naar de risicobereidheid. De risicobereidheid stelt grenzen aan de risico’s in de totale borg,
gerelateerd aan de omvang van de totale borg. Vanuit het principe van onderlinge solidariteit is een
beschikbaar calculatorisch risicobudget van € 3,5 miljard vastgesteld. WSW toetst langs drie dimensies
modelmatig of de mogelijke aanspraken tezamen binnen het risicobudget vallen. Volgend figuur laat deze
dimensies zien.
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Bij de eerste dimensie stelt de maximumaanspraak een absolute begrenzing aan de omvang van de
aanspraak (en daarmee aan de omvang van de borg) die één enkele woningcorporatie kan doen op het
risicobudget. Deze dimensie houdt geen rekening met de kans dat een aanspraak plaatsvindt. De uitkomst
van de beoordeling van de risico’s van een deelnemer speelt in deze dimensie geen rol. WSW sluit
inhoudelijk aan bij het beleid van toezichthouders op de bankensector ten aanzien van het risico op grote
posten. WSW houdt wel rekening met de specifieke kenmerken van de corporatiesector zoals de waarde
van het uit te winnen vastgoed. De maximale borg is vastgesteld op € 3,5 miljard per corporatie. Op dit
moment voldoen twee corporaties hier niet aan. Met beide corporaties voert WSW gesprekken.
De tweede dimensie houdt wel rekening met de uitkomst van de beoordeling van de risico’s (risicoscore) van
een deelnemer en de kans dat zich een aanspraak voordoet. Deze dimensie gaat uit van de combinatie kans
en impact. Het beschikbare risicobudget wordt getoetst aan het verwachte verlies. WSW streeft ernaar
modellen te gebruiken die de kans inschatten dat corporaties een aanspraak doen op het risicobudget in
combinatie met de omvang van die aanspraak.
De derde dimensie ten slotte beoordeelt of het borgstelsel bestand is tegen onverwachte negatieve
ontwikkelingen. De vraag staat centraal of onder verschillende scenario’s mogelijke aanspraken binnen het
risicobudget blijven. Als uitgangspunt voor dimensie twee en drie hanteert WSW dat het onder ‘normale’
omstandigheden maximaal één keer in de honderd jaar (99% zekerheid) een beroep doet op de
achtervangers. Op basis van diverse gevalideerde toetsen voldoet WSW hieraan. Alleen in zeer hevige
stressscenario’s kan hieraan niet worden voldaan.
Op 9 juni 2015 bevestigde Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van WSW (AA+) en verbeterde tegelijk
de vooruitzichten van stabiel naar positief.
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 op de hypotheken 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. In 2014 heeft het college een definitief besluit genomen
(B14.0010) inzake de borgstelling voor de stichting “de Luchte”. De grootste borgstelling is de borgstelling
van Zeehaven IJmuiden.
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Paragraaf E

Bedrijfsvoering

Inleiding
Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de
beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen,
ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze
processen.
In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het
betreft met name bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen.

Personeel en organisatie
Organisatiestructuur
De in 2015 beschikbaar gestelde formatie in verband met de decentralisaties is in de begroting 2015 deels
opgenomen als aparte entiteit, omdat deze nog niet aan specifieke taken was toegewezen. Gedurende 2015
is deze formatie aan afdelingen toegewezen en voor een deel (€ 429.000) ingezet als flexibele schil. De
formatie 2016 is uitgebreid met de beleidsontwikkelingen; autonoom en nieuw beleid. Dit leidt tot het
volgende overzicht van de personele formatie in 2016:
(bedragen * € 1.000)

Algemene zaken

Begroting 2015

Vergelijkende
Begroting 2015

Basis begroting
BeleidsBegroot 2016
Toegestane
2016
ontwikkelingen incl. beleids- formatie 2016
ontwikkelingen

2.770

2.860

2.889

174

3.063

52,4

Communicatie

673

673

694

0

694

8,9

Concerncontrol

284

284

284

56

340

3,7

Concernstaf

492

330

346

0

346

3,8

Directie
Econ. Zaken, wonen en ruimt. beleid

370

370

362

0

362

3,0

1.207

1.207

1.257

0

1.257

15,6

Financiën

1.440

1.429

1.426

0

1.426

19,8

Gebiedsontwikkeling

1.468

1.521

1.523

0

1.523

22,6

Human Resources

887

863

849

0

849

12,1

Informatiemanagement

2.979

2.984

3.036

84

3.120

45,9

Maatschappelijke ontwikkeling

1.169

1.348

1.370

44

1.414

19,8

Openbare Werken

4.051

4.019

4.109

0

4.109

74,5

Publiekszaken

3.914

3.914

3.927

276

4.203

67,9

Sportzaken

1.805

1.805

1.867

0

1.867

38,6

Werk, Inkomen en Zorg

3.627

3.799

3.713

0

3.713

63,5

Griffie

360

360

372

0

372

4,7

Extra formatie i.v.m. decentralisaties

702

0

0

0

0

0,0

28.197

27.768

28.025

634

28.659

456,7

Totaal begroot
waarvan flexibele schil

-429

Begroot vaste formatie

27.768

Salarissen en inhuurkosten
De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing
van dit budget wordt maandelijks managementinformatie aan de directie en de leidinggevenden verstrekt.
Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan
indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.
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Juridische kwaliteitszorg
Het doel van juridische kwaliteitszorg is het verbeteren van de juridische kwaliteit van gemeentelijke
producten en diensten. Eén van de reguliere activiteiten is het borgen van de juridische kwaliteit bij de
implementatie van nieuwe (Europese) wet- en regelgeving.
In 2016 zal specifieke aandacht zijn voor de Omgevingswet, (pre)mediation, verbetering van het
bezwaarproces en contractmanagement. Gedurende de komende jaren zal de uitvoering van de
decentralisaties ook nog de nodige juridische aandacht vergen, zowel lokaal als IJmondiaal.

Sturing en Control
Interne auditor
De externe accountant baseert zich bij zijn controle van onze jaarrekening deels op de auditwerkzaamheden
die wij zelf uitvoeren. Onder welke voorwaarden de accountant dat mag doen, staat in de wet- en
regelgeving voor accountantscontrole. Eind 2013 is deze wetgeving aangescherpt voor controles vanaf
boekjaar 2014. In 2014 heeft de accountant opgemerkt dat de huidige opzet en inrichting van onze interne
auditfunctie niet voldoet aan de eisen van de nieuwe controlestandaard. Daardoor kon de accountant minder
steunen op onze controle en heeft hij meer zelf moeten doen. De kosten daarvan heeft hij bij ons in rekening
gebracht. Wij zijn als gemeente primair verantwoordelijk voor een adequate interne beheersing van onze
financiële processen en de controle daarop. Om deze kwaliteitsverbetering op de processen te kunnen
realiseren en het meerwerk van de accountant in de toekomst te vermijden wordt de interne auditfunctie
versterkt met een interne auditor.
Frauderisicomanagement
Om het risico van fraude binnen de organisatie van de gemeente Velsen in kaart te brengen wordt in 2015
als onderdeel van de verbijzonderde interne controle op circa 30 bedrijfsprocessen een uitgebreide
frauderisico-scan uitgevoerd. De scan houdt in dat per proces de mogelijke frauderisico’s worden
geïdentificeerd en wordt onderzocht welke beheersmaatregelen in het proces zijn opgenomen om deze
risico’s te verminderen of weg te nemen. De uitkomst van de scan kan ertoe leiden dat in de
bedrijfsprocessen aanvullende beheersmaatregelen moeten worden genomen. Deze beheersmaatregelen
zullen in 2016 worden geïmplementeerd.
Kwaliteitsslag planning en control
In 2015 is een onderzoek gestart naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de planning en controldocumenten en -processen in de gemeente Velsen. Aanleiding voor dit onderzoek zijn signalen van het
bestuur en de ambtelijke organisatie dat de planning en control-documenten soms lastig zijn te lezen en dat
de informatie niet optimaal bijdraagt aan de transparantie en stuurbaarheid van onze doelen in relatie met de
activiteiten en middelen die we daarvoor inzetten. Daarnaast legt het produceren en lezen/behandelen van
de huidige planning en control-documenten een groot beslag op de tijd van het bestuur en de organisatie.
De vraag is of dit niet efficiënter kan. Het doel van het onderzoek is om te komen met aanbevelingen over
een verbeterde doeltreffendheid en doelmatigheid van planning en control die vanaf 2016 kunnen worden
uitgevoerd. De richtlijnen uit het nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten) zullen daarbij als kader dienen.
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Contractmanagement
Onderzoek heeft aangetoond dat binnen de gemeente Velsen afdelingen op verschillende wijze omgaan met
het registreren van contracten en dat er geen centraal inzicht bestaat over contracten. Het risico dat hierdoor
ontstaat is dat de gemeente, bij het afsluiten en beheren van contracten, inefficiënt en onrechtmatig handelt.
Om deze tekortkomingen weg te nemen is in 2013 besloten om contractmanagement in te voeren. In 2014 is
de definitie, het doel, de reikwijdte en de visie van contractmanagement vastgelegd. Ook is het bewustzijn
en de kennis van medewerkers ten aanzien van (het registreren) van contracten verbeterd en wordt gewerkt
aan het registreren van alle contracten in het huidige systeem. In 2015 is gestart met de gemeentebrede
inventarisatie van wensen en eisen ten aanzien van het registreren van contracten, maar ook ten aanzien
van het beheersen en managen van risico’s. Deze inventarisatie wordt in oktober/november 2015 afgerond.
Na deze inventarisatie kan door middel van een aanbesteding in het eerste kwartaal van 2016 worden
bepaald welk systeem aan deze wensen en eisen voldoet, waarna dat systeem zal worden
geïmplementeerd.

Regionale samenwerking bedrijfsvoering
In juni 2015 hebben de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen een Strategische IJmond
Agenda opgesteld. Met de Strategische IJmond Agenda geven de IJmond-raden richting aan de
samenwerking binnen de IJmond. De agenda bevat naast sociaal-maatschappelijke, ruimtelijk-economische,
dienstverlenings- en openbare orde agendapunten ook drie onderwerpen van samenwerking op het gebied
van bedrijfsvoering, te weten:
• HR-beleid en –instrumenten,
• Regievoering op verbonden partijen,
• Handhaving in diverse domeinen.
Afgesproken is dat de mogelijkheden tot samenwerking op de drie onderwerpen van bedrijfsvoering in 2015
worden onderzocht, waarna de implementatie van de aanbevelingen tot samenwerking vanaf 2016 zal
plaatsvinden.
HR-beleid en –instrumenten
Eén van de onderwerpen voor regionale samenwerking is om het Human Resources beleid en de daarbij
behorende instrumenten van de drie gemeenten meer op elkaar af te stemmen. De gemeente Heemskerk
zal als trekker van dit project optreden.

Regievoering op verbonden partijen
In 2015 wordt door de IJmondgemeenten onderzocht op welke wijze de gemeentelijke ambtelijke regie op de
grootste verbonden partijen (IJmond Werkt!, Veiligheidsregio Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond),
waarbij Velsen, Heemskerk en Beverwijk zijn aangesloten, kan worden versterkt zowel in financiële als
beleidsmatige zin. Het onderzoek moeten leiden tot aanbevelingen over verbeteringen en de wijze waarop
deze kunnen worden ingevoerd (inclusief tijdpad). De gemeente Beverwijk zal als trekker van dit project
optreden.
Handhaving in diverse domeinen
Het beoogde doel van samenwerking op het gebied van handhaving is om optimaal gebruik te maken van de
in de regio aanwezige opsporings- en handhavingscapaciteit om daarmee de efficiency en slagkracht van
toezicht en handhaving te vergroten. Ook wordt onderzocht op welke wijze het kennisniveau door
gezamenlijke (inkoop van) trainingen en vorming vergroot kan worden. In eerste instantie richt de
samenwerking zich op toezicht en handhaving in de domeinen openbare ruimte en Drank en Horecawet. Na
de uitwerking van deze samenwerking zal de samenwerking worden uitgebreid met toezicht en handhaving
op de beleidsterreinen Bouw- en Woningtoezicht en Werk, Inkomen en Zorg. De gemeente Velsen zal als
trekker van dit project optreden.
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Overheidsparticipatie
Steeds meer neemt de maatschappij zélf het initiatief om problemen in hun omgeving aan te pakken. De
overheid is in die gevallen niet leidend meer, maar volgend geworden op de initiatieven van inwoners. De
verhouding tussen bewoners en gemeente wordt niet gekenmerkt door hiërarchie maar is gebaseerd op
gelijkwaardigheid. Luisteren naar elkaar en wederzijds respect zijn daarin belangrijke waarden. Aan de
andere kant vraagt de overheid ook steeds meer aan haar inwoners om zaken zelf te regelen, met de
‘participatiesamenleving’ als sprekend voorbeeld. De rol van de gemeente verandert. En deze veranderende
rol vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden binnen gemeenten. Het daagt uit na te denken over de eigen
rollen en positie, het loslaten van routines, het benutten van talenten in huis en vooral ook het goed
betrekken van je partners. Beleid wordt niet meer achter het bureau gemaakt maar in samenspraak met
belanghebbenden.
Dit vraagt om een overheid die:
• Voor regie zorgt, samenwerking aanjaagt en ondersteunt, lokale daadkracht mobiliseert, partijen als
gelijkwaardig ziet, randvoorwaarden geeft en een vangnet is voor hen die dat nodig hebben.
• Niet geleidelijk uit beeld verdwijnt maar betrokken blijft. Een herkenbare en duidelijke overheid die kan
loslaten.
• Uitgaat van het versterken van eigen verantwoordelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid en daar
waar dat eindigt, verantwoordelijk is en blijft voor kwetsbare groepen
Maatwerk is hierbij het kernwoord. Het vraagt dus een andere manier van organiseren. De komende periode
wordt gewerkt aan een verdere bewustwording van de principes van overheidsparticipatie. Gekeken zal
worden naar de taken en activiteiten die nu worden uitgevoerd en op welke wijze overheidsparticipatie hierbij
passend is of passend gemaakt kan worden.
Per onderwerp, thema of (burger)initiatief zal de vraag aan de orde komen of de gemeente wel een rol heeft
en of die rol meer faciliterend, stimulerend, regisserend of zelfs regulerend is. Door middel van pilots willen
we hiermee ervaring opdoen. Het doel daarbij is om ervaringen op te doen en een bijdrage te leveren aan
door de raad te maken keuzes bij het afbakenen van de ruimte voor participatieve trajecten.
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Paragraaf F

Verbonden partijen

In de door de raad vastgestelde nota “visie op regionale samenwerking” is het beleidskader opgenomen voor
samenwerkingsverbanden.
De visie bevat richtinggevende uitgangspunten m.b.t.:
- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke
onderwerpen en op welke regio’s richt de gemeente zich primair?);
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke condities
werkt de gemeente samen?);
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt
samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).
De gemeente kent een verschillende samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het
begrip “verbonden partijen”. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel
belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft
gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of
financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de gemeente. Onder een
bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de gemeente een zetel in het bestuur van de
betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel risico
aanwezig is staan in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang
gediend is en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel
uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen wij
kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.
De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:
1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen,
maar dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed aan de verbonden partij. De gemeente blijft de
uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de
programma’s. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de
programma’s houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de
beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma’s zijn opgenomen. In deze paragraaf leggen wij de
koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen. Hierbij moet in ogenschouw
worden genomen dat de algemene doestelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen
moet zijn “het openbare belang behartigen” ofwel “de publieke taak uitoefenen”. Wat de publieke
taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
-

Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke
programma’s?;
Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?;
Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt
gediend?

2. Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen t.a.v. de verbonden partijen in
ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
-

(Voornemens tot ) het aangaan van relaties met nieuwe partijen;
(Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen;
Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij;
Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie
of integratie;
Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties
Wetswijzigingen.
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Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking getreden. Gemeenten
hebben tot 1 januari 2016 de tijd om de gemeenschappelijke regelingen aan te passen aan de nieuwe WGR.
De gemeenschappelijke regeling waar Velsen deel van uit maakt worden de komende tijd aangepast. In
hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen:
a. Nieuwe bevoegdheden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur;
b. Wijziging in samenstelling van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur;
c. Verantwoordingsplicht leden van het Algemeen Bestuur;
d. Verantwoordingsplicht leden van het Dagelijks Bestuur;
e. Termijnen voor het aanleveren van jaarrekening en begroting;
f. Oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen door het openbaar lichaam of het
gemeenschappelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid.
In aansluiting op het onderzoek naar verbonden partijen dat de commissie Rekenkamer in 2010 heeft
aangeboden is door het college en de raad een proces opgestart ter verdere verbetering van de
kaderstellende en controlerende taken van de raad. Dit heeft geresulteerd in een kadernota Verbonden
Partijen. Deze kadernota wordt uitgewerkt in een zogenaamde “leidraad” waarin nadere afspraken worden
gemaakt, zodat de raad zijn kader stellende en controlerende taak met betrekking tot de verbonden partijen
optimaal kan vervullen.
In het vervolg van deze paragraaf geven wij aan welke de verbonden partijen zijn, wat de relatie is met de
diverse programmadoelstellingen, door wie de gemeente vertegenwoordigd wordt in het bestuur van de
verbonden partij en hoe de ambtelijke verantwoordelijkheid is geregeld. Tevens is in de inventarisatie een
beeld opgenomen van de laatst bekende (concept) jaarrekeningcijfers. Een en ander conform de richtlijn
zoals opgenomen in de decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering.
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Programma 1

Economische Zaken

Naam

Kennemerstrand N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling

Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van
(beperkte) rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven
terrein (aangeduid als duin-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-midden-gebied 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)

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen
(Geconsolideerd)

€ 417.503

Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)

€ 106.178

Resultaat

€ 93.730

Toelichting

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

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

geen

Is er sprake van een verplichte of vrijwillig
vrijwillige deelname?
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

geen

Kan de Raad/bestuur haar
sturingsruimte i.c. haar 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 Het jaarverslag kan tk naar de raad gestuurd worden
richting raad/college worden
verbeterd?
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Programma 11

Economische Zaken

Naam

Centraal Nautisch Beheer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling

Vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente
Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

Geen financieel belang

(concept) jaarrekeningcijfers

2014*

Eigen vermogen
(Geconsolideerd)

*

Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)

*

Resultaat

*

Toelichting

* geen gegevens beschikbaar

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

geen

Is er sprake van een verplichte of De gemeente heeft 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op
vrijwillige deelname?
het gezamenlijke doel deel te nemen in de GR.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

Het AB stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaande daaraan krijgt de
raad concept begroting en jaarrekening om reactie voorgelegd.

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

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 e/o
bestuurlijke)?

Eventuele uitbreiding is uit bestuurlijk oogpunt kwestieus, omdat CNB een
gemeenschappelijk regionaal doel dient.

Hoe kan de informatievoorziening Dat kan evt. door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan
richting raad/college worden
belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te
verbeterd?
organiseren.

*) Gezien de opzet van de gemeenschappelijke regeling, waarbij het exploitatieresultaat gedragen wordt door het
Havenbedrijf Amsterdam, blijft de opname van financiële gegevens achterwege.
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Programma 1

Economische Zaken

Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Recreatieschap Spaarnwoude
Haarlem
Gemeenschappelijke regeling
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, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer en gemeente
Velsen.

Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Ambtelijke verantwoordelijkheid
Belang
(concept) jaarrekeningcijfers
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting

Meewerken aan de bovengenoemde doelstelling
College (portefeuillehouder Recreatie)
Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid
7,6%
2014
€ 17.102.000
€ 1.508.000
-€ 1.052.000
Geen

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 117.624

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 haar
sturingsruimte i.c. haar 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)?
Hoe kan de
informatievoorziening richting
raad/college worden verbeterd?

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.

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.
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Programma 1
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Economische Zaken
Zeehaven IJmuiden N.V.
IJmuiden
Naamloze vennootschap
Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de
havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde
ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/ aanvoerders en
de groothandelaren.

Deelnemende partijen

Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie NoordHolland, gemeente Katwijk.

Doel deelneming gemeente
Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen.
De heer A.Th.H. van Dijk is benoemd.

Ambtelijke verantwoordelijkheid
Belang
(concept) jaarrekeningcijfers
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting
Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid
€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.
2014
€ 17.378.000
€ 39.553.000
€ 910.000
Borg € 14.850.000
Zie bij belang (€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal)

Is er sprake van een verplichte of De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie c.q. tot de
vrijwillige deelname?
aankoop van aandelen.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

Middels het aandeelhouderschap en het commissariaatschap heeft de raad de
mogelijkheid sturing te geven aan de NV.

Kan de Raad/bestuur haar
sturingsruimte i.c. haar invloed
uitbreiden en zo ja op welke
wijze?
Welke
frictiekosten/frictieproblemen zijn
voorzienbaar bij een eventuele
uittreding (financiële e/o
bestuurlijke)?
Hoe kan de informatievoorziening
richting raad/college worden
verbeterd?

Nee, deze is gebonden aan de statutaire afspraken bij de stichting van de NV

Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze
waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.

Via het houden van aparte informatiesessies kan de informatievoorziening aan de
raad worden verbeterd
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Programma 2

Werkgelegenheid en inkomen

Naam

IJmond Werkt!

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het begeleiden naar de arbeidsmarkt van mensen die redelijkerwijs binnen twee
jaar betaalde arbeid zouden moeten kunnen verrichten.
Het ontzorgen van werkgevers door middel van een werkgeversservicepunt.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente
Velsen

Optimale participatie van haar burgers aan de maatschappij middels betaalde
arbeid.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De portefeuillehouder Werk & Inkomen is voorzitter van het bestuur.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling WIZ

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 5.541.255

Vreemd vermogen

€ 2.180.158

Resultaat

€ 524.802

Toelichting

Geen

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 8.136.788 (Werkdeel WWB en vergoeding Wsw)

Is er sprake van een verplichte of Vrijwillige deelname.
vrijwillige deelname?
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

Gemeenteraad is kader stellend.

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

Desgewenst via participatie in advies- en/of bestuurscommissie.

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

Uittreding vergt lange termijn.

Hoe kan de informatievoorziening Door periodieke informatie- en terugkoppelingsmomenten te organiseren.
richting raad/college worden
verbeterd?
Opmerking: De Meergroep is in 2014 opgegaan in IJmond Werkt! en maakt dus geen onderdeel meer uit van dit
overzicht.
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Programma 4

Educatie

Naam

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio
West Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Uitvoeringsorganisatie voor wettelijk verplichte leerplicht registratie en RMC taken

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.
Geven uitvoering aan het RMC beleid in de regio.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder onderwijs is lid GR bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Belang

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

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen (geconsolideerd)

n.v.t.

Vreemd vermogen
(geconsolideerd)

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

Toelichting

geen

Rekening 2014

€ 20.899

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 26.083

Is er sprake van een verplichte of Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie
vrijwillige deelname?
(voorheen GR Carel) en de RMC functie. Velsen is onderdeel van de RMC regio
Kennemerland.. De uitvoeringstaken leerplicht voert Velsen lokaal uit. Dit perceel
van de GR heeft Velsen niet afgesloten.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

Raad kan besluiten niet langer deel te nemen aan de GR Schoolverzuim en
Voortijdig schoolverlaten voor het onderdeel verzorgen leerlingen-administratie en
verzuimmeldingen. De RMC functie is wettelijk toebedeeld aan de gemeente
Haarlem als centrumgemeente voor de RMC regio.
De Raad kan besluiten om wel deel te gaan nemen aan perceel 2; uitvoering
leerplicht .

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

De sturingsruimte van afzonderlijke gemeenten is vastgelegd in de GR.

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

Er worden geen frictiekosten voorzien bij eventuele uittreding.

Hoe kan de informatievoorziening De raad wordt geïnformeerd en moet toestemming verlenen bij het intrekken dan
richting raad/college worden
wel aangaan van een GR. De raad wordt inhoudelijk geïnformeerd over het
verbeterd?
onderdeel leerplicht door het jaarverslag van de leerplicht.
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Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Naam

Noord-Hollands Archief (Regionaal Historisch Centrum)

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden
betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de
archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te behartigen. Het
regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is ingesteld om archieven te
bewaren voor het Rijksarchief in 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, gemeente Haarlem en
gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente
Velsen

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

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 900.735

Vreemd vermogen

€ 1.574.874

Resultaat

€ 383.894

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 bezoekersruimten als via een website.

Rekening 2014

€ 267.254

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 267.964

Is er sprake van een verplichte of De deelname is vrijwillig.
vrijwillige deelname?
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 GR 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 haar
sturingsruimte i.c. haar 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 GMR uit
te breiden.

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

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 haar archieven.

Hoe kan de informatievoorziening N.v.t.
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 voorbereiden,
waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het laten) uitvoeren van de
integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de dienst en de
deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren
producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten.

Deelnemende partijen

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

50,1%

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 729.970

Vreemd vermogen

€ 11.795.627

Resultaat
Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 180.338
€ 1.537.270

Is er sprake van een verplichte of Vrijwillig
vrijwillige deelname?
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.

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

In artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling is omschreven welke taken zijn
overgedragen aan de Milieudienst. Aanpassing van deze opsomming dan wel het
opnemen van bepalingen in de regeling waaruit voor de Milieudienst de
verplichting ontstaat de raad uitgebreider te 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 Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening en vaststelling werkplan)
richting raad/college worden
voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve
verbeterd?
sessie te organiseren.
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

ReinUnie

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling

De Gemeenschappelijke Regeling heeft als doelstelling het financieel beheer van
onroerend goed dat is gerelateerd aan afvalinzameling en in bezit is van de GR.
Tevens houdt de GR toezicht op de uitvoering en naleving van de overeenkomsten
met betrekking tot afvalinzameling en is de GR in dat kader gesprekspartner van
de directie van HVC.

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen .

Doel deelneming gemeente
Velsen

Belang van Velsen dienen t.a.v. het inzamelen van huishoudelijk afval en het
reinigen van de openbare ruimte.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder Openbare Werken (incl. reiniging)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Openbare Werken

Belang

Velsen deelt voor 50% in de kosten en baten van RU

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 111.243

Vreemd vermogen

€ 6.238.460

Resultaat

-€ 26.675

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 2013)

We leveren geen directe bijdrage maar indirect. Jaarlijks kost de GR RU zo’n €
30.000,- waarvan de helft voor rekening van Velsen is. De GR RU heeft een eigen
vermogen (waarvan de helft aan Velsen kan worden toegerekend) dat voldoende
is om tot 2017 in eigen kosten van de GR RU te voorzien.

Is er sprake van een verplichte of We zijn deelnemer en slechts onder de in de regeling vastgelegde voorwaarden
vrijwillige deelname?
kan worden uitgetreden.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

De begroting van de GR RU wordt ter instemming gebracht. De raad kan het
bestuurslid (collegelid) een opdracht/ aandachtpunt meegeven.

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

Ja, daarvoor zal de GR aangepast moeten worden en is dus de medewerking van
de andere deelnemers nodig.

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

De formele taak is bezit van onroerend goed. Dat is niet strikt noodzakelijk. Dat
onroerende goed zou juridisch en administratief over de deelnemers gescheiden
kunnen worden. Deze samenwerking heeft echter ook praktische voordelen
vanwege de kennisdeling en zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het
aanbesteden van afvalinzameling in de deelnemende gemeenten.

Hoe kan de informatievoorziening Door raad/ college nadrukkelijker af te laten stemmen wat de behoefte is. Vanuit
richting raad/college worden
HVC komt veel informatie. Daarop wordt momenteel gefilterd. Dat filter zou je
verbeterd?
groter of kleiner kunnen maken afhankelijk van de behoefte en of vraag.
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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 belangen van de deelnemers
te dienen als aandeelhouder in HVC. HVC heeft het doel verantwoord en
duurzaam afvalstoffen en grondstoffen te verwerken en duurzaam energie op te
wekken.

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad.

Doel deelneming gemeente
Velsen

Voldoen aan de wettelijke taak van de gemeente om duurzaam huishoudelijke
afvalstoffen en grondstoffen te verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten. Dat is inclusief verminderen van het afvalaanbod door preventie en
hergebruik.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder Openbare Werken (incl. reiniging)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Openbare Werken

Belang

Belang in AIJZ: Velsen deelt voor 25% in de kosten en baten van AIJZ
Belang in HVC: AIJZ heeft 529 van de in totaal 2914 aandelen A in HVC
(=18,15%)

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 35.623

Vreemd vermogen

€ 5.595

Resultaat

-€ 10.050

Toelichting op borgstelling

AIJZ vertegenwoordigt Velsen als aandeelhouder in HVC. AIJZ staat als
aandeelhouder garant voor de geldleningen en het rekening resultaat van HVC,
welke voor 25% door Velsen wordt gedragen.
In 2013 stond AIJZ voor € 107.312.618 garant en dat leverde AIJZ
€ 1.073.126,-- (=1%) garantstellingprovisie op. Velsen ontving daarvan
€ 268.282. Het aandeelhouderschap leverde in 2013 geen dividend op.
In 2104 staat AIJZ voor € 107.688.293 garant, dat levert AIJZ naar verwachting
€ 1.076.883 (=1%) garantstellingprovisie op. Velsen ontvangt daarvan € 269.221.
Het aandeelhouderschap levert in 2014 naar verwachting geen dividend op.

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 2.200

Is er sprake van een verplichte of We zijn deelnemer en slechts onder de in de regeling vastgelegde voorwaarden
vrijwillige deelname?
kan worden uitgetreden.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

De begroting van de GR AIJZ wordt ter instemming gebracht. De raad kan het
bestuurslid (collegelid) een opdracht/ aandachtpunt meegeven.

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

Ja, daarvoor zal de GR aangepast moeten worden en is dus de medewerking van
de andere deelnemers nodig.

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

Via AIJZ zijn we aandeelhouder in HVC, dat zou ook op persoonlijke titel kunnen,
daarvoor is wel goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering HVC nodig. Nu is
AIJZ één van de grootste aandeelhouders in HVC, individueel zouden we één van
de kleinsten worden. Theoretisch zou onze zeggenschap gelijk blijven, praktisch
zal het mogelijk afnemen. Helemaal geen aandeelhouder zijn, is ook een optie.
Velsen zou in dat geval onder ander voorwaarden zijn huisvuil moeten verwerken.
Wat daarvan het financiële effect is op lange en korte termijn is slecht te overzien
.

Hoe kan de informatievoorziening Door raad/ college nadrukkelijker af te laten stemmen wat de behoefte is. Vanuit
richting raad/college worden
HVC komt veel informatie. Daarop wordt momenteel gefilterd. Dat filter zou je
verbeterd?
groter of kleiner kunnen maken afhankelijk van de behoefte en of vraag.
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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 handeldrijvende 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.

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 3.101.973

Vreemd vermogen

€ 3.901.771

Resultaat

€ 159.667

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

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 (zie artikel 5, lid 2a)
vrijwillige deelname?
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 beslissingsbevoegdheid 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 Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de
richting raad/college worden
Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad
verbeterd?
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 hulpverleningsdiensten een
bijdrage leveren aan de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente en de
veiligheidsregio. Uitvoeren wettelijke taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene zaken en
Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Belang

12,87%

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 5.349.000

Vreemd vermogen

€ 37.936.000

Resultaat

€ 1.910.000

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 2015)

€ 6.246.000

Is er sprake van een verplichte of Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio’s)
vrijwillige deelname?
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.
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Stichting Halt

Vestigingsplaats

Heemstede

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.
De stichting is verantwoordelijk voor de zogenaamde Halt-afdoeningen
(alternatieve afdoening van straffen voor jeugdigen), conform de landelijke, door
het Openbaar Ministerie vastgestelde regels. Aanvullend hierop werkt Halt ook aan
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door voorlichtingslessen op basis- en
voortgezet onderwijs.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente
Velsen

Zie doelstelling.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

n.v.t.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene Zaken.

Belang

Afname van 400 uren preventieve activiteiten.

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

Toelichting
Rekening 2014

€ 34.000

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2015)

€ 32.119

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 haar
sturingsruimte i.c. haar 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 (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost
geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.

Hoe kan de informatievoorziening Dat kan door de raad actief te informeren door middel van een collegebericht.
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 (AA+). 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 publiek-private
samenwerking.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente
Velsen

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

(concept) jaarrekeningcijfers

2014

Eigen vermogen

€ 3.582.000

Vreemd vermogen

€ 149.223.000

Resultaat

€ 126.000

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 2013)

Geen.
Bij een positief bedrijfsresultaat bestaat de mogelijkheid dat de BNG besluit
over te gaan tot een dividenduitkering.

Is er sprake van een verplichte of Verplichting voor het aanhouden van een rekening i.v.m. de algemene
vrijwillige deelname?
uitkering. Vrijwillig op het gebied van het aanhouden van aandelen.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?

Klein.

Pagina 178

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.
De grondexploitaties worden conform het grondbeleid één maal per jaar geactualiseerd per 1 januari en
verwerkt in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de
jaarrekening 2014 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

Gemeentelijk grondbeleid
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.
A
Een visie op het grondbeleid
Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op het functioneren van de grond- en vastgoedmarkt. Van
grote invloed is de beperkte financierbaarheid van vastgoedprojecten en de toenemende zekerheden die
financiers eisen om risico’s af te dekken. Dit geldt ook voor het verkrijgen van hypotheken van woningen.
Daarnaast is risicobereidheid bij bouwers en vastgoedontwikkelaars relatief klein. De partijen die actief
zijn in de vastgoedmarkt zijn daarbij in de afgelopen jaren veranderd. Grote ontwikkelende vastgoedpartijen
hanteren een strenger risicoprofiel, waardoor projecten niet door gaan en er minder nieuwe projecten tot
stand komen. De marktonwikkelingen geven voor de komende periode een iets gunstiger beeld dan in de
afgelopen jaren. De economie trekt iets aan; de woningmarkt herstelt zich en de bedrijfs- en kantoormarkt
lijkt zich te stabiliseren. Lokaal kunnen wel grote verschillen bestaan, door project specifieke
omstandigheden. Wanneer dit voorzichtige economische herstel en het herstel van de woningmarkt van
2015 doorzetten in 2016 heeft dat een positief effect op de mogelijkheden voor projecten
gebiedsontwikkelingen in Velsen. Er ontstaan dan nieuwe kansen om invulling te geven aan de
woningbouwopgave, het vullen van de “gaten” in de stad en de ambitie op lange termijn zoals verwoord in de
Visie op Velsen en structuurvisie. Het benutten van die kansen vraagt om focus, samenwerking en
flexibiliteit.

Pagina 179

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en
de bebouwing van gronden (subdoelstelling 9.2.1). In een aantal majeure projecten en
gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede)
initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (b.v. woningen of een maatschappelijke functie) is.
Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers
zijn (woningcorporaties, commerciële ontwikkelaars). De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per
project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en
toetsend). Voor 2016 ligt de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische
agenda en de Visie op Velsen. In de prioriteitstelling van projecten vormen onder meer financiële
overwegingen en bijvoorbeeld contractuele verplichtingen een rol. Velsen speelt als grote
vastgoedeigenaar binnen de gemeente een belangrijke rol bij het leefbaar houden en het herontwikkelen
van locaties. Zo biedt het gemeentelijk vastgoed ruimte aan een groot aantal maatschappelijke
voorzieningen. Het beleid is er op gericht niet strategisch vastgoed te verkopen.
Wetgeving
De Wet op de vennootschapsbelasting is in 2015 gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor de boekjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2016. Voor de vennootschapsbelasting is een overheidsonderneming voor
haar activiteiten belastingplichtig, tenzij een vrijstelling van toepassing is. De vennootschapsbelasting zal,
daar waar fiscale winst wordt gerealiseerd, leiden tot een financiële druk op de begroting. De wijziging kan
daarom gevolgen hebben voor de kosten en de organisatie van vastgoed.
B
Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert
Uitgangspunt is dat actief grondbeleid wordt gehanteerd om de doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen
realiseren. Er kunnen zich situaties voordoen dat er gekozen wordt om de doelstellingen uit de structuurvisie
via faciliterend grondbeleid te realiseren. Per geval wordt zorgvuldig en integraal afgewogen of er wel of niet
actief grondbeleid binnen de huidige kaders gevoerd zal worden. Voor overige ontwikkelingen wordt
faciliterend grondbeleid gehanteerd.
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 het eigendom van onroerende zaken te
verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens uit te geven onder voorwaarden, tegen een
marktconforme prijs. Actief grondbeleid is risicodragend verwerven en ontwikkelen.
In deze paragraaf wordt alleen gerapporteerd over het actief grondbeleid en over de strategische aankopen
ten laste van het “revolving fund”.
De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota’s, namelijk de kadernota Ontwikkeling
vastgesteld op 20 september 2012, de kadernota Grondprijzen vastgesteld op 16 januari 2014, de kadernota
Vastgoedbeheer vastgesteld op 7 maart 2013 en de kadernota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoedaccommodaties vastgesteld op 23 maart 2012. De kadernota Grondprijzen en Ontwikkeling worden naar
verwachting in 2016 geactualiseerd voorgelegd aan de raad.
C en D Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten
Voor de uitvoering van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De ‘notitie grondexploitatie 2008’ (bijgesteld februari 2012) is
een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander in de begroting en jaarrekening
verwerkt en verantwoord moet worden.
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Classificatie gronden
Hieronder staat de classificatie van de gronden gebaseerd op de ‘notitie grondexploitatie
(bijgesteld)’ van de BBV per 1 januari 2015.
Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Niet in exploitatie genomen
gronden (NIEGG)

Overige grond- en hulpstoffen

De Grote Hout

Hoek Zeeweg/ Lange Nieuwstraat

Wijkermeerweg

Velserduinplein

Kalverstraat
Oud IJmuiden
Stadspark IJmuiden
Seinpostweg

Boekwaarden en verliesvoorzieningen grondcomplexen per categorie
Categorie

BIE

NIEGG

Overige gronden hulpstoffen

(bedragen * € 1.000)

Totaal

Boekwaarde per 1-1-2015
Verliesvoorzieningen per 1-1-2015

-33.726
10.311

0
0

-2.587
2.587

-36.314
12.898

Boekwaarde incl. verliesvoorzieningen per 1-1-2015

-23.415

0

0

-23.415

De meest actuele cijfers bij het opstellen van de begroting zijn van de jaarrekening 2014 en worden
hierboven weergegeven. In 2015 zijn er drie grondexploitaties (BIE) geopend in verband met het
kleinschalige opdrachtgeverschap (KO). Het betreft Locatie Snippenbos, Locatie Van den Vondellaan 1 en
het Jan Ligthartgebouw. Deze locaties zijn cijfermatig nog niet verwerkt in deze paragraaf G aangezien de
cijfers in deze paragraaf per 1-1-2015 gepresenteerd zijn. Deze locaties worden cijfermatig in de
jaarrekening 2015 verwerkt.
De gemiddelde boekwaarde per 1-1-2015 van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) is
€ 0,00/m² aangezien er op dit moment geen NIEGG aanwezig zijn.
Geprognosticeerd resultaat BIE
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 per saldo € 9.059.836 negatief
(netto contante waarde per 1-1-2015). Voor complexen met een negatief resultaat is dit negatieve resultaat
afgedekt door een verliesvoorziening.
Winstnemingen
Er worden geen winstnemingen verwacht in 2016.
Strategische aankopen
In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 20 september 2012) is het maximum voor
strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. Voor de bepaling van de toegestane investeringsruimte
wordt rekening gehouden met de boekwaarden minus de verliesvoorziening van de NIEGG en de overige
grond- en hulpstoffen. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen
in het kader van het grondbeleid per 1-1-2015 bepaald worden op € 9,745 mln.
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Werkbudget plankosten
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat een post
werkbudget plankosten van € 100.000/jaar beschikbaar is voor het kunnen uitvoeren van het strategische
grondbeleid. Als dekking is de post doorbelaste plankosten van € 100.000/jaar opgenomen.
E
Reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat de
maximale hoogte van de algemene Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de hoogte van het bepaalde
risicobedrag op basis van het risicomanagement. 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. Resultaat risicobedrag
conform het risicomanagement is per 1 januari 2015 bepaald op € 3,01 mln.
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De normomvang
van de algemene reserve grondbedrijf wordt bij de jaarrekening bepaald op de hoogte van het risicobedrag
conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de normomvang komt zal deze worden aangevuld
ten laste van de algemene reserve. Bij een omvang boven de norm vloeit het meerdere terug. De raad heeft
bij de jaarrekening 2014 besloten de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2015 niet tot de normomvang te
vullen. Hierdoor bedraagt de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2015 € 1,921 mln.

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 voortvloeiden 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
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Paragraaf H

Subsidies

Bedragen * € 1.000
Als gevolg van de decentralisaties zijn er nieuwe tak en toegevoegd en zijn er
tak en verschoven naar andere collegeproducten

Jaarrekening
2014

Gew ijzigde
begroting 2015

Begroting
2016

Programma 3: M aatschappelijke zorg (inclusief nieuwe taken u.h.v. decentralisatie)
Collegeproduct 3.0 Jeugd en Wmo (miv 2015 agv decentralisatie)
Sociale Wijkteams

0

informele zorg

0

clientondersteuning met beperking

0

inloopvoorzieningen GGZ

0

Subtotaal versterking basisinfrastructuur

0

1.305

1.305

1.686

1.726

Collegeproduct 3.5 Wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorzieningen
Ontmoetingsactiviteiten volw assenen (buurthuizen+steunpunten) incl.huur

1.366

Buurtbemiddeling

30

Activiteiten w ijk- en dorpsorganisaties

28

Stimulering Vrijw illigersw erk (voorheen onder 3.7)
Stimulering Mantelzorg (voorheen onder 3.7)
Buurtsportcoaches (voorheen onder 3.)
Subtotaal Basisvoorzieningen

95
134
100
1.753

Collegeproduct 3.7 M aatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs,
voorlichting, bemiddeling WWZ)
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)

823
30

OGGZ/Collectieve preventie

98

Ondersteunende begeleiding

19

Ondersteuning minderheden
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform (voorheen 3.8)
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatw erk (voorheen 3.8)
Elektronisch Kind Dossier (voorheen 3.8)

24
914
54
108

Subtotaal Maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen

2.070

2.094

2.094

Totaal Program m a 3 Maatschappelijke zorg

3.823

5.085

5.125

2.630

2.565

3.999

3.766

223

167

167

9.636

11.881

11.623

Programma 4: Jeugd en educatie (inclusief nieuwe taak u.h.v. decentralisatie)
Peuterspeelzaalplaatsen

779

Jeugd en jongerenw erk (buurthuizen incl. buurtsport)

380

Jeugd en jongerenw erk overig

31

Maatschappelijke stages

87

Schoolmaatschappelijk w erk

93

Jeugd Interventie Team

40

Streetcornerw ork

82

Combinatiefuncties

353

Mondiale bew ustw ording
CJG Toegang jeugdhulp (miv 2015 agv decentralisatie)
Totaal Jeugd en educatie

20
0
1.865

Programma 5: Cultuur en educatieve activiteiten
Musea: Pieter Vermeulen Museum

186

Musea: IJmuider Zee- en Havenmuseum

24

Podiumkunst: Stadsschouw burg Velsen

797

Kunsteducatie: Kunstencentrum

460

Amateurkunstinstellingen

168

Culturele en educatieve activiteiten

129

Bibliotheek

1961

Totaal Cultuur en educatieve activiteiten

3.725

Diverse programma's (6, 7, 10 en 11)
Minimabeleid (programma 2) miv 2014

64

Sportverenigingen (programma 6)

40

Wijkgericht w erken (programma 7)

52

Reddingsw ezen (programma 10)

13

VOS (programma 11)

41

Vereniging Nationale Ombudsman (programma 11)
Totaal Diverse program m a's
Totaal Subsidieplafond

13
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Paragraaf I

Investeringen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de investeringsvolumes voor de Begroting 2016 en het
meerjarenperspectief. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting en het meerjarenperspectief. Het van
toepassing zijnde kader is opgenomen in de nota Investeren en afschrijven.
Overzicht investeringen
Investeringsplan Volum e 2016-2019
B edragen (* €1.000)

Program m a 4 Jeugd en Educatie
Huisvesting
Totaal vervangingsinvesteringen
Program m a 5 Cultuur en culturele voorzieningen
Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC)
Totaal vervangingsinvesteringen

Jaarschijf
2016

815,0
815,0

0,0

Jaarschijf
2017

1.700,0
1.700,0

p.m.

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

1.910,0
1.910,0

1.534,0
1.534,0

0,0

0,0

167,0

167,0

Program m a 7 Openbaren ruim te
Hoogw aardig Openbaar Vervoer (HOV)
Groenew eg inclusief de stadschouw burg
Kennemerplein reconstructie
Subsidie Kennemerplein reconstructie
President Steynstraat fase 2
Willemsplein
Brederoodsew eg
Fietspad Amstelduin Kennemergaarde
Subsidie fietspad Kennemergaarde
IJmuiderslag
Rotonde Minister van Houtenlaan
Subsidie rotonde Minister van Houtenlaan
Waterloolaan
Subsidie Waterloolaan
Merw edestraat inprikker
Subsidie Merw edestraat inprikker
Nog te benoemen LVP
Spaarnestraat herinrichting
Subsidie Spaarnestraat herinrichting
Pleiadenplantsoen
Renovatie plantsoen en straatbeplanting
Renovatie speelplekken
Totaal vervangingsinvesteringen

540,0
303,0
2.826,3

540,0
303,0
5.457,5

540,0
303,0
4.560,0

300,0
540,0
303,0
1.310,0

Program m a 8 Milieu
Riool
Totaal vervangingsinvesteringen

2.500,0
2.500,0

2.445,0
2.445,0

2.450,0
2.450,0

2.464,0
2.464,0

500,5

465,5

75,0
575,5

75,0
540,5

550,5
147,2
75,0
772,7

550,5
147,2
75,0
772,7

92,7

172,7

172,7

Kostenplaatsen
Hardw are/softw are: diverse investeringen
Bedrijfsmiddelen (div.progr.)
Meubilair Stadhuis
Totaal kostenplaatsen
Overige program m a investeringen
Jaarlijks nog in te vullen
Vervanging parkeerautomaten
Diversen strand
KPN locatie
Hoogw erker
Totaal vervangingsinvesteringen
TOTAAL VERVANGING EX RIOLERING
TOTAAL RIOLERING
TOTAAL INVESTERINGEN TE AKTIVEREN (ex kstpl)

167,0
200,0
1.023,8
-157,5
600,0
150,0

167,0

1.500,0
460,0
-230,0
2.000,0
577,5
-210,0
600,0
-250,0
700,0
-350,0
3.000,0
350,0
-150,0

150,0
250,0

250,0
100,0

100,0

400,0

180,0
522,7

272,7

272,7

4.616,8
2.500,0
7.116,8

8.220,7
2.445,0
10.665,7

7.515,4
2.450,0
9.965,4

3.889,4
2.464,0
6.353,4
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Recapitulatie
(B edragen * €1,000)

Program m a 4 Jeugd en Educatie
Program m a 5 Cultuur en culturele voorzieningen
Program m a 7 Openbaren ruim te
Program m a 8 Milieu
Kostenplaatsen
Overige program m a investeringen
Totaal

Jaarschijf
2016

Jaarschijf
2017

815,0
0,0
2.826,3
2.500,0
575,5
400,0
7.116,8

Jaarschijf
2018

1.700,0
p.m .
5.457,5
2.445,0
540,5
522,7
10.665,7

Jaarschijf
2018

1.910,0
0,0
4.560,0
2.450,0
772,7
272,7
9.965,4

1.534,0
0,0
1.310,0
2.464,0
772,7
272,7
6.353,4

Overzicht kapitaallasten
B edragen x €1.000

Begroting
2016

Kostenplaatsen

2017

2018

2019

1.645

1.524

1.489

1.400

Algemene dekkingsmiddelen

162

95

145

193

1 Economische zaken, recreatie en toerisme

113

112

109

77

3 Maatschappelijke Zorg

356

318

313

303

4.815

4.848

4.749

4.632

111

36

33

25

6 Sport

1.616

1.564

1.517

1.252

7 Openbare ruimte

4.651

4.261

4.163

3.846

8 Milieu

4.172

3.634

3.716

3.774

9 Ruimtelijke ordening en w onen

2.781

2.658

2.140

1.851

13

85

71

69

4 Jeugd en educatie
5 Cultuur en culturele voorzieningen

10 Openbare orde en veiligheid
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
Totaal Program m a's

40

0

0

0

20.477

19.136

18.445

17.421
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Paragraaf J

Sociaal Domein

Transitie en Transformatie van het Sociaal domein
Velsen is ‘transitieproof’ het eerste praktijkjaar 2015 ingegaan. In samenwerking met de regionale partners
Beverwijk en Heemskerk, en op de inkoop de Zuid- Kennemerlandse gemeenten, zijn alle voor de
stelselwijziging op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en Participatie noodzakelijke kaders opgesteld en
vastgesteld en is de bedrijfsvoering klaargemaakt voor de start.
Of de zachte landing – continuïteit voor bestaande gebruikers – daadwerkelijk geslaagd is, zal in de loop van
2015 blijken. De praktijk zal zeker verbeterpunten zichtbaar maken en de afhechting van de transitie is
onderdeel van Transformatie-opgave.
Structuur regionaal en lokaal
Velsen gaat de transformatie samen met Beverwijk en Heemskerk realiseren. Dat gebeurt met
gebruikmaking van de regionale programmasturing die in 2014 is ingezet. De ambtelijke werkgroepen zijn
heringericht voor de meerjarige transformatie-opgave. De opgave in het sociaal domein maakt deel uit van
de Strategische IJmond Agenda en bestuurlijk is een regionaal integraal overleg geformeerd: het IJmondiaal
portefeuillehouders overleg Sociaal Domein. Om integraal samenhang aan te brengen tussen mensen,
doelen en middelen is een IJmondiaal programma ingericht voor de thema’s toegang, monitoring, financiën
& contractbeheer, en 4 D-beleid (Wmo, Jeugd, Participatie en Passend Onderwijs).
Centraal in de Transformatie-aanpak staat het streven om de draagkracht van burger te vergroten en hun
vermogen te versterken om hun problemen zelf zoveel mogelijk op te lossen. In die aanpak werkt Velsen
vanuit een IJmondiale visie op het sociaal domein, waarbij vier strategische ambities zijn geformuleerd:
• meer grip
• samenhangende arrangementen
• integrale toegang
• versterking kracht van bewoners
Die ambities omvatten het volgende:
• meer grip: inkoopstrategie; monitoring contracten; visie op aanbesteden; positionering IJmond in
bovenregionale context; wijkanalyses;
• samenhangende arrangementen: één huishouden, één plan en één regisseur, oftewel samenhang in
de ondersteuning op verschillende levensdomeinen en verschuiving van specialistische en
maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen;
• toegang: integrale, laagdrempelige, herkenbare toegang tot zorg en ondersteuning op lokaal niveau
door ketensamenwerking tussen alle bij jeugd en ouderen betrokken partijen;
• versterking eigen kracht bewoners: als rode lijn door de hele aanpak loopt het versterken, het
faciliteren en het benutten van de kracht van bewoners.
Van buiten naar binnen
Het principe van de veranderopgave is het van buiten naar binnen werken, d.w.z. dat de stakeholders op alle
niveaus en terreinen worden betrokken. Met alle partijen wordt intensieve samenwerking voor de
transformatie gestart op basis van een gericht communicatieplan. Op (boven-) regionaal niveau vinden de
gesprekken met aanbieders en verzekeraar plaats, op lokaal niveau worden wijkgesprekken gearrangeerd.
De Transformatie Agenda wordt najaar 2015 gepresenteerd in de IJmond Commissie.
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Financieel overzicht Sociaal Domein taken
Het onderstaande overzicht bevat de overgehevelde budgetten voor het Sociaal Domein, na verwerking van
de meicirculaire 2015:
Budget 2016 Sociaal Domein
(Bedragen * € 1.000)

participatie

aw bz/w m o

jeugd

saldo

baten

lasten

I Sociale basisvoorzieningen
II 1e lijns ondersteuning
III 2e lijns ondersteuning
IV Bescherming en veiligheid

8.102
-

3.107
1.309
15.757
-

782
2.391
11.938
1.853

3.889
3.699
35.798
1.853

565
176
-

4.455
3.699
35.974
1.853

Totaal Sociaal Domein

8.102

20.173

16.965

45.240

741

45.981

Nieuwe rijksmiddelen

7.517

8.340

15.118

30.975

30.975

-

Saldo uitvoering sociaal domein

585

11.833

1.847

14.265

-30.234

45.981

V Eigen bijdragen

-

1.668

-

1.668

1.668

-
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Paragraaf K

Informatiebeleid

Nieuw informatiebeleid
Het huidige informatiebeleid loopt in 2015 af. Door alle nieuwe ontwikkelingen zal het informatiebeleid
moeten worden bijgesteld en/of opnieuw worden geformuleerd en vastgesteld. Het beleid zal onder meer
aansluiten bij de Visie op Velsen 2025 en de Digitale Agenda 2020 van de VNG. Daarnaast zal het nieuwe
beleid aansluiten bij de ontwikkeling van een IJmondiale visie op informatievoorziening.
Basisregistraties
Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke
vraagstukken. In basisregistraties worden gegevens vastgelegd die binnen de overheid met elkaar worden
gedeeld. Hierdoor kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren.
• In 2015 is de gemeente aangesloten op de basisregistraties Handelsregister (HR) en Kadaster (BRK).
• De Basisregistratie Inkomen (BRI) is actief. De gemeente is hier indirect op aangesloten via Suwinet.
• De Basisregistratie Voertuigen (BRV) is ook actief. De gemeente is hier indirect op aangesloten door
een aansluiting met het RDW.
• De planning was dat Velsen begin 2015 aan zou sluiten op de Basisregistratie Waarde onroerende
zaken (WOZ). Omdat landelijk het aansluiten op de daarvoor in het leven geroepen Landelijke
voorziening WOZ vanwege softwarematige problemen uitermate moeizaam verloopt, is dit tot op heden
nog niet gebeurd. De kans bestaat dat de aansluiting pas in 2016 zal worden gerealiseerd.
• De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie
Personen (GBA) en Register Niet Ingezetenen (RNI). De invoering van de BRP wordt uiterlijk in juni
2016 gerealiseerd. Velsen zal, als lid van de coöperatieve vereniging Dimpact, in Dimpactverband
aansluiten op de BRP.
• De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zal voor 1 januari 2016 zijn ingevoerd.
• Vanaf 1 januari 2017 start de fasegewijze invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
• Landelijk is er nog geen besluit genomen of de Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en
Uitkeringen (BLAU) ontwikkeld wordt.
Open data
Bij de ontwikkeling van regulerende naar participerende en faciliterende overheid die ook kennisrijk werken
wilt promoten, hoort het actief verstrekken van informatie aan inwoners, verenigingen en bedrijven. Door de
informatie als open data beschikbaar te stellen kunnen gebruikers zelf bepalen welke informatie ze nodig
hebben en hoe ze die willen benaderen. Een deel van de gegevens die de gemeente Velsen beheert en
moet aanleveren aan de centrale overheid, wordt al als open data beschikbaar gesteld op landelijke
systemen, zoals de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) voor lokale regelgeving en
verordeningen en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) voor ruimtelijke basisgegevens. Waar
mogelijk sluit de gemeente Velsen aan op landelijke initiatieven of initiatieven binnen
samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt, zoals het actieplan Open Overheid, de
koppeling met Lokale Bekendmakingen via Dimpact en MRA On Tour van de Metropoolregio Amsterdam.
De Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie zijn alleen van toepassing
op al bestaande informatie. Er is daarom expliciet voor gekozen om alleen te werken met al beschikbare
gegevens en dus niet om nieuwe gegevens te genereren.
Bij aanschaf van nieuwe softwaresystemen en het opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen zal de
mogelijkheid meegenomen worden om gegevens als open data beschikbaar te stellen. Voorbeelden hiervan
zijn het moderniseren van de dienstverlening en het project voor verduurzaming van de bebouwing dat wordt
geleid door de Omgevingsdienst IJmond.
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Gemeentelijke website
De vereniging Dimpact heeft in haar productenportfolio de mogelijkheid voor een gemeentelijke website.
Onderzocht zal worden of deze website voordelen biedt op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, kosten en
beheer ten opzichte van de huidige website.
Door de aanschaf en implementatie van een nieuwe zoekmachine is het mogelijk de zoekresultaten van de
website te optimaliseren.
In 2015 is een start gemaakt om de website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. De definitieve audit zal
eind 2015 plaatsvinden. Daarnaast is de website responsive gemaakt (compatible voor alle apparaten).
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) is per 31 juli 2014 afgelopen. Het
vervolg hierop is het programma Digitale Overheid (Digiprogramma) onder regie van de Nationaal
Commissaris Digitale Overheid. Voor de overheid wordt hiermee gewerkt aan een Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI). De GDI is een onmisbaar deel van de (digitale) basisvoorzieningen waarmee
organisaties hun primaire processen inrichten, en is naar zijn aard niet organisatie-, sector- of domein
specifiek. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die het
overheden, publieke organisaties en private partijen mogelijk maken om hun primaire processen doelmatig
in te richten en te blijven ontwikkelen. De GDI is een dynamisch geheel dat de komende jaren gewijzigd kan
worden door de ontwikkeling van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden of door het uit productie
nemen van al opgenomen voorzieningen.
Vanuit de coöperatieve vereniging Dimpact, waar Velsen lid van is, zijn in 2015 bouwstenen, zoals
eHerkenning inclusief ondernemersdossier (pilotfase), Antwoord voor bedrijven en Mijn Overheid
Berichtenbox en Lopende zaken (pilotfase) opgepakt. Deze bouwstenen zullen aan het digitale loket van de
gemeente Velsen worden gekoppeld. Dit zijn lopende ontwikkelingen binnen het bestaande lidmaatschap en
vallen daarom binnen de bestaande contributie. Het is mogelijk dat de realisatie van deze bouwstenen nog
doorloopt in 2016.
Informatieanalist
De samenleving verandert in hoog tempo naar een gedigitaliseerde multi-channel samenleving (web, mail en
social media). De explosieve groei van beschikbare digitale informatie (binnen en buiten de organisatie) stelt
andere en hogere eisen aan de informatiepositie van de gemeente dan een 24/7 organisatie. Het duiden en
betekenis kunnen geven aan deze informatie is daarbij zeer belangrijk. Opslag, verwerking,
beschikbaarheid, informatieanalyse en informatiedeling – oftewel informatisering – krijgt een steeds grotere
betekenis voor de gemeentelijke organisatie als regisseur op het gebied van veiligheid/crisisbeheersing en
de transformatie in het sociaal domein, en op verschillende andere beleidsvelden. Dit is een ontwikkeling
waar de gemeente actief op wil ingaan. Een betere informatiepositie van de gemeente vergroot de
mogelijkheden om proactief en preventief te handelen en sneller te reageren. Dit kan door bijvoorbeeld op
basis van beschikbare informatie risicogebieden in kaart te brengen van maatschappelijke dreigingen. De
informatieanalist zal daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van gewenste financiële
besparingen betreffende de transformatie in het sociaal domein. Op basis van waardevolle data kunnen
uitgaven worden beperkt.
De taak en kennis voor het analyseren van informatie uit verschillende informatiebronnen ontbreekt
momenteel in de organisatie. Daarom is het noodzakelijk hier structureel 1 fte informatieanalist op in te
zetten.
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Statistiek, Onderzoek en Informatievoorziening
In 2015 wordt de Leefbaarheidsmonitor voor de laatste keer in de huidige vorm opgeleverd. Het onderwerp
veiligheid wordt in het vervolg opgenomen in de landelijke Veiligheidsmonitor.
Bij de ontwikkeling van de statistische website ‘Velsen in Cijfers’ zullen in 2016 verdere vergelijkingen
mogelijk worden gemaakt met andere gemeenten. Dit zal in IJmondiaal verband gestalte krijgen, maar indien
nodig en mogelijk ook daarbuiten door vergelijkingen met andere samenwerkingsverbanden of met
vergelijkbare gemeenten. De thema’s met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid en sociaal domein zullen op
wijkniveau beter inzichtelijk worden gemaakt. In 2015 zijn hiervoor wijkprofielen, indicatoren en kengetallen
ontwikkeld. Hiermee kunnen combinaties van de ontwikkelingen van de kwaliteit van de sociale en fysieke
leefomgeving, de veiligheid en het voorzieningenniveau worden getoond.
Er wordt gewerkt aan een standaardonderzoeksplan dat een betere afstemming mogelijk maakt tussen
bestaande, lopende en toekomstige onderzoeksinitiatieven.
Ten behoeve van verbetering van de interne bedrijfsvoering worden in 2016 weer specifieke indicatoren en
kengetallen geleverd, onder andere in het kader van de uitkering uit het Gemeentefonds.

Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke overheid
Eind 2014 heeft een nulmeting plaats gevonden. Hiermee zijn de maatregelen in beeld gebracht op het
gebied van informatiebeveiliging waarin de gemeente nog tekort schiet ten opzichte van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De uitkomst is vertaald naar een implementatieplan.
Hierin staan de uit te voeren actiepunten om de tekortkomingen weg te nemen en de daarmee
samenhangende risico’s te verminderen.
Om het gehele informatiebeveiligingsbeheer beter onder controle te krijgen is een softwaresysteem
aangeschaft en in gebruik genomen. Met dit systeem zijn de actiepunten uit de nulmeting bij diverse
medewerkers belegd en ingepland. Na het uitvoeren van de taak kan de resulterende documentatie in het
systeem worden gezet zodat alles overzichtelijk bij elkaar blijft en snel voorhanden is, bijvoorbeeld voor een
audit. Verder is de gehele BIG, als normenkader, in dit systeem opgenomen evenals de normenkaders van
de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) en de wet Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Samen vormen zij de basis voor het uitvoeren van
controles op de werking van informatiebeveiligingsmaatregelen. Waar nodig kunnen zaken hiermee worden
verbeterd. Om het risicobewustzijn te verhogen worden verplichte trainingen aan het personeel gegeven.
Ook nieuwe medewerkers ontvangen een uitnodiging om deze training te doen. Welke middelen ingezet
worden om het risicobewustzijn op peil te houden, wordt in de komende tijd bepaald.

Digitaal zaakgericht werken
In 2015 zijn verschillende processen, waaronder de afhandeling van de omgevingsvergunningen, ingevoerd
in het zaaksysteem van Dimpact. Deze worden nu zaakgericht afgehandeld. De gemeente heeft gekozen
voor een fasegewijze invoering. Hierdoor kan de kwaliteit van de invoering beter gewaarborgd worden.

Informatievoorziening decentralisaties
Aan de hand van de opgedane werkervaring zal in 2016 de bijbehorende informatievoorziening verder
worden verfijnd en doorontwikkeld om de transformatiedoelstelling te realiseren. In samenwerking met de
regionale Programmaorganisatie Decentralisaties IJmond worden onderwerpen zoals
dienstverleningsprocessen, informatiebeveiliging en informatie-uitwisseling met derden verder
geoptimaliseerd. Tevens wordt op regionaal niveau het applicatiebeheer ingericht voor de in 2014
aangeschafte regieapplicatie.
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Bijlagen

Pagina 193

Nieuw beleid 2016
Het nieuw beleid 2016 is opgenomen in een losse bijlage bij deze Begroting 2016.
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Overzicht ontwikkelingen saldo voor en na bestemming
Begroting
2016
Program m a 1 Econom ische ontw ikkeling, recreatie en toerism e
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

Begroting
2017

Begroting
2019

Begroting
2019

1.671

1.662

1.618

1.605

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrote resultaat
Program m a 2 Werk en inkom en

1.671

1.662

1.618

1.605

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

15.348

14.172

13.585

13.225

0

398

423

423

-161

0

0

0

Begrote resultaat
Program m a 3 Maatschappelijke Zorg

15.187

14.570

14.008

13.648

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

23.001

22.552

22.185

21.953

0

0

0

0

-29

-29

0

-28

Begrote resultaat
Program m a 4 Jeugd en educatie

22.972

22.523

22.185

21.925

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

24.806

24.379

24.278

24.097

0

0

0

0

-60

-59

-58

-57

24.747

24.320

24.221

24.040

4.777

4.569

4.548

4.546

0

0

0

0

-160

0

0

0

Begrote resultaat
Program m a 6 Sport

4.617

4.569

4.548

4.546

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

5.131

5.035

5.018

4.496

256

241

189

382

-404

-352

-562

-334

Begrote resultaat
Program m a 7 Openbare ruim te

4.982

4.924

4.645

4.544

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

16.754

16.603

16.237

16.270

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrote resultaat
Program m a 8 Milieu

16.754

16.603

16.237

16.270

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

-1.550

-1.468

-1.427

-1.457

0

0

0

0

-286

-286

-286

-286

-1.836

-1.754

-1.713

-1.743

4.122

3.991

3.908

3.877

0

0

0

0

-112

-105

-104

-103

Begrote resultaat
Program m a 10 Openbare orde en veiligheid

4.011

3.886

3.804

3.774

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

7.223

7.047

7.103

7.099

0

0

0

0

-150

0

0

0

Begrote resultaat
Program m a 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

7.073

7.047

7.103

7.099

Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves

9.094

9.027

8.832

8.788

0

0

0

0

0

0

0

0

9.094

9.027

8.832

8.788

-110.036

-108.057

-106.519

-106.888

604

689

696

658

-467

-272

-255

-273

-109.900

-107.640

-106.077

-106.504
-2.389

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat
Program m a 5 Culturele en culturele voorzieningen
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat
Program m a 9 Ruim telijke ordening en w onen
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat
Algem ene dekkingsm iddelen
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat
Totaal program m a's en algem ene dekkingsm iddelen
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Begrote resultaat

340

-488

-634

860

1.328

1.309

1.463

-1.829

-1.103

-1.265

-1.081

-629

-263

-590

-2.007
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Afkortingenlijst
A
AB
AMHK
APV
Awbz
AIJZ
B
BAG
BBV
BCF
BDU
BGT
Wet Bibob
BIE
BIG
BLAU
BRI
BRK
BRP
Burap
BUUV IJmond

Algemeen bestuur
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Afvalschap IJmond Zaanstreek

BVO
BYOD
BZK

Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Beslluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BTW-compensatiefonds
Brede Doel Uitkering
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Bouwgrond in exploitatie
Basline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen
Basisregistratie Inkomen
B asisregistratie Kadaster
Basisregistratie Personen
Bestuursrapportage
Buurtmarktplaats voor en door bewoners van Velsen, Beverwijk en
Heemskerk
Betaald voetbal organisatie
Bring your own device (gebruik eigen apparatuur)
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

D
DHW
DNA
Kust IJmuiden aan Zee
DVO
E
EMU-saldo

Drank- en horecawet
Identiteit IJmuiden aan Zee
Dienstverleningsovereenkomst

ENOB

Het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondse en
lokale overheden
Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd

F
Wet Fido
FWV

Wet Financiering decentrale overheden
Financiële verhoudingswet

G
GBA
GBZK
GGD
GGZ
GHOR
GR
GRP
GS

Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeentebelastingen Zuid-Kennemerland
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GPR-score (voor energie) Wordt bepaald door het berekende (of ingevoerde)
primaire energiegebruik per vierkante meter gebruiksoppervlak van het gebouw
Gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gedeputeerde Staen
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H
HALT
HOV
HVC
I
IBD
ICT
i-NUP

Het ALTernatief
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Huisvuilcentrale (Alkmaar)

IPO
ISV
IVB

Informatiebeveiligingsdienst
Informatie- en communicatietechnologie
De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening
e-overheid
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Interprovinciaal Overleg
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
Integraal Veiligheidsbeleid

J
JB
JGZ
JIT
JR

Jeugdbescherming
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdinterventieteam
Jeugdreclassering

K
KCC
KIIC
KING
KVO
KVU
KWO

Klantcontactcentrum
Kust Innovatie en Informatie Centrum
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Keurmerk Veiling Ondernemen
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
Koude / Warmteopslag

L
LEA-monitor
LVVP
LV WOZ

Monitor Lokale educatieve agenda
Lokaal verkeer- en vervoersplan
Landelijke Voorziening Wet onroerende zaken

M
MBO
MDO
Mgba
MOP
MRA
MVA

Middelbaar beroepsonderwijs
Multidisciplinair Overleg
Modernisering gemeentelijke basisadministratie
Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Metropoolregio Amsterdam
Materiële vaste activa

N
NAR
NBW
NCTV
NIEGG
NVWA
NSL
NUP

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
Nationaal Bestuursakkoord Water
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden
Nederlandse voedsel- en warenautoriteit
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

O
OAB
OAS
OCW
OK
Wet OKE

Onderwijsachterstandenbeleid
Optimalisatie afvalstromen
Onderwijs, cultuur en wetenschap
Onbenutte kwaliteiten
Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie

IOAW
IOAZ
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P
PAO
PO
PWN
R
RAP
RAW-systematiek

Platform arbeidsmarkt en Onderwijs
Primair onderwijs
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Holland

RDW
REB
RIVM
ROC
RTC
RUD
RUDDO
RWZI

Regionaal Actieprogramma wonen
een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het
samenstellen van bouwcontracten in de grond-, weg- en waterbouwsector
Rijksdienst voor het Wegverkeer
Regionaal Economisch Bureau
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
Regionaal Onderwijs Centrum
Real Time Control - sturing
Regionale Uitvoeringsdienst
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
Riool Waterzuiveringsinstallatie

S
SKOLB
SUWI
SVB
SWV

Stichting Katholieke en Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Wet structuur uitvoering werk en inkomen
Sociale Verzekeringsbank
Stichting Welzijn Velsen

T
TOEN

historisch informatiepunt van de gemeente Velsen

U
UFDO
UWV

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V
VANG
VAVO
VIR
Vmbo
VNG
VO
VPB
VRK
VROM
VSO
VTH
VVE

Van Afval Naar Grondstof
Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
(Landelijke) Verwijs Index Risicojongeren
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voortgezet onderwijs
Vennootschapsbelasting
Veiligheidsregio Kennemerland
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Voortgezet speciaal onderwijs
Vergunningverlening toezicht en handhaving
Voor- en vroegschoolse educatie

W
Wabo
Web
Wajong
WMC
Wmo
Woz
Wro
Wsnp
Wsw
WSW
Wtcg
Wwb
WWZ

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet educatie beroepsonderwijs
Regeling jonggehandicapten
Wijkermeer centrum
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet onroerende zaken
Wet ruimtelijke ordening
Wet schuldhulpverlening natuurlijke personen
Wet Sociale Werkvoorziening
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Wet Werk en Bijstand
Wonen, Welzijn en Zorg

Z
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ZAT
ZOR
ZVW

Zorg Advies Teams
Zorgoverleg risicojeugd
Zorgverzekeringswet
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