Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 2

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ............................................................................................................ 3
Leeswijzer ...................................................................................................................... 4
Bestuurlijk – Deel A..................................................................................................... 9
Begroting
9
Resultaat in vogelvlucht ............................................................................... 9
Programma’s 10
Bestuurlijk – Deel B................................................................................................... 13
Weerstandsvermogen ................................................................................ 13
Verklaring begrotingsrechtmatigheid .......................................................... 13
Bestedingsvoorstellen ................................................................................ 13
Programmaverantwoording 2014 ........................................................................... 17
Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme ............... 18
Programma 2 Werk en Inkomen................................................................. 28
Programma 3 Maatschappelijke zorg ......................................................... 35
Programma 4 Jeugd en Educatie ............................................................... 43
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen ...................................... 54
Programma 6 Sport .................................................................................... 60
Programma 7 Openbare ruimte .................................................................. 66
Programma 8 Milieu ................................................................................... 73
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen ............................................ 81
Programma 10 Openbare orde en veiligheid .............................................. 92
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie .............. 100
Algemene Dekkingsmiddelen ................................................................... 109
Paragrafen ................................................................................................................ 110
Paragraaf A Lokale heffingen ............................................................... 111
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................... 118
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................... 128
Paragraaf D Financiering ...................................................................... 132
Paragraaf E Bedrijfsvoering...................................................................... 136
Paragraaf F Verbonden partijen ........................................................... 143
Paragraaf G Grondbeleid ...................................................................... 159
Paragraaf H Subsidies .......................................................................... 165
Paragraaf I
Investeringen
167
Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht programma's/collegeproducten/functies
Bijlage 2 Afkortingenlijst
Bijlage 3 Overzicht begrotingswijzigingen

Jaarverslag 2014

juni 2015

171
174
178

pagina 3

Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit de volgende twee delen:
Jaarverslag 2014
Het programmaverslag (jaarverslag) is een verantwoording aan de raad van de realisatie
van de programmadoelstellingen.
- Algemeen;
- Programmaverantwoording 2014;
- Paragrafen.
Jaarrekening 2014
De programmarekening (jaarrekening is de financiële verantwoording van de
programma’s en bevat daarnaast de balans. De verklaring van de accountant heeft
betrekking op dit onderdeel van de jaarstukken 2014.
- Balans;
- Overzicht van baten en lasten;
- Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA);
- Overige bijlagen.
Programmaverantwoording
In de programmaverantwoording wordt per hoofddoelstelling toegelicht welke resultaten
zijn bereikt en is het daarbij behorende gerealiseerde saldo van baten en lasten in een
tabel weergegeven per autorisatieniveau. Het financiële resultaat wordt toegelicht in de
programmarekening. In overeenstemming met de financiële verordening worden
afwijkingen op authorisatieniveau van € 25.000 of meer bruto toegelicht, dat wil zeggen
dat baten en lasten niet gesaldeerd zijn.
Niet alle indicatoren worden jaarlijks gemeten, daarom staat het jaar van de laatste
meting vermeld. De indicatoren die niet in 2014 zijn gemeten staan opgenomen in de
programmaverantwoording zonder meetwaarde (met een #).
Paragrafen
In de paragrafen geven we aanvullende informatie over programma-overstijgende
onderwerpen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risico beheersing, onderhoud
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid,
subsidies en investeringen.
Jaarrekening 2014
De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzicht van baten en lasten met een
bijbehorende toelichtingen. Per programma wordt er een overzicht van de gerealiseerde
baten en lasten weergegeven en toegelicht. De mutaties van de reserves zijn apart in de
tabel weergegeven.
Aanduiding getallen
In deze jaarstukken geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, dat de getallen als
volgt worden geduid:
Begroot en realisatie

Saldo

Negatief

dit betreft een bate

nadelig verschil tussen
begroot en realisatie

Positief

dit betreft een last

een voordelig verschil tussen
begroot en realisatie
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Gewijzigde BBV-regelgeving
De regelgeving voor het opstellen van de jaarstukken 2014 is gewijzigd voor de wijze
waarop de inkomsten en toegerekende kosten van riolering en afvalstoffenheffing
verwerkt moeten worden
Afronding
Door afronding op € 1.000 kunnen kleine verschillen optreden in de optellingen.
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Aanbiedingsbrief
Het college biedt u, de raad van de gemeente Velsen, Jaarstukken 2014 aan, deze
bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Met deze jaarstukken
verantwoorden we de uitvoering van de gewijzigde begroting 2014. Dit als onderdeel van
de planning en control cyclus.
Vanuit de gedeelde visie op de toekomst: “Visie op Velsen 2025”, is de ingezette lijn van
de afgelopen jaren met kracht voortgezet en verder uitgewerkt. Samen met bewoners en
partners in Velsen en de regio zijn het afgelopen jaar goede resultaten behaald en
ontwikkelingen ingang gezet. Deze samenwerking van de gemeente haar inwoners en
partners – ook wel overheidsparticipatie genoemd – krijgt steeds meer vorm. De
onderlinge verhouding wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid; geen hiërarchie maar
gezamenlijk werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit dit
perspectief wordt in deze aanbiedingsbrief de behaalde resultaten in 2014 op hoofdlijnen
beschreven. Vervolgens worden in dit jaarverslag de resultaten per programma en
paragraaf meer compleet en in detail beschreven.
Sociaal-maatschappelijk domein
Decentralisaties
Eén van de majeure opgaven waar we voor staan is die van de decentralisatie in het
sociale domein. Onder de noemer van ‘de drie decentralisaties’ hevelt de rijksoverheid
per 1 januari 2015 kerntaken over naar gemeenten op het gebied van langdurige zorg,
jeugdzorg en participatie. Samen met de IJmond-gemeenten Beverwijk en Heemskerk
heeft Velsen in 2014 gewerkt aan het vormgeven van deze decentralisaties. Zo is er
gezamenlijk een Regionale Sociale Agenda gemaakt, met daarin aangegeven op welke
onderwerpen we binnen het sociaal domein willen samenwerken. Deze periode van
transitie stond in het teken van het veranderen van het stelsel, waarbij met name de
structuur centraal stond; denk aan: nieuwe regels, wetten, financiële verhoudingen,
opzetten sociale wijkteams. Deze immense operatie is geklaard door vereende krachten
van IJmond-gemeenten (bestuurders en ambtenaren) en de partners.
Doel van de transitie was meer samenhang tussen doelen en middelen in het sociaal
domein, ofwel ‘ontschotten’ in jargon. Dit maakt betere inzet van mensen en middelen
mogelijk. Daarnaast gaat het erom dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen.
De overheveling van taken naar gemeenten gaat gepaard met een flinke bezuiniging.
Uitgangspunt is dat deze van het Rijk overgekomen budgetten het budgettair kader
vormen voor Velsen en IJmond. Daarbij is gezorgd voor ‘een zachte landing’. Bij de
besluitvorming over de jaarstukken 2013 is hiervoor een reserve ingesteld, met als doel
onverhoopte risico’s af te dekken.
Partnerships
Naast het goed voorbereiden van de decentralisaties zijn er uiteraard ook andere
aansprekende resultaten behaald door de gemeente in het sociaal-maatschappelijk
domein door nauw samen te werken met bewoners en partners. Zo is bijvoorbeeld
samen met onderwijs- en sportinstellingen Playing for Succes in IJmond opgezet. Dit is
een sportief en educatief programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar oud, dat buiten
school(tijd) plaatsvindt. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms
tijdelijk, minder lekker. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer
zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.
Ruimtelijk-economische structuur
In de Visie op Velsen en de bijbehorende strategische agenda worden vier prioritaire
actielijnen benoemd die de ruimtelijk-economische structuur van onze gemeente en regio
versterken.
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Innovatieve IJmond
Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in de IJmond werken onder de naam
Techport IJmond samen aan innovatie en meer, beter geschoold en breder inzetbaar
personeel in de techniek en maakindustrie. Om een start te maken met de vormgeving
van de campus heeft het samenwerkingsverband een subsidie ontvangen in het kader
van de Campusregeling van de provincie Noord-Holland. Een ander aansprekend
resultaat is het binnenhalen van een subsidie van € 2 miljoen van het ministerie van
OCW vanuit het Regionaal investeringsfonds MBO voor de Techport MBO. Samen met
scholen en bedrijven in de IJmond zet penvoerder het Nova College zich in voor
voldoende technisch personeel op mbo niveau 3, 4 en +niveau. Daarnaast hebben
binnen de Techport IJmond een 25-tal ‘koploper’bedrijven in de maakindustrie (HTSM
sector) zich verenigd om met elkaar innovatiekansen te verkennen en deze gezamenlijk
uit te diepen.
Interessant IJmuiden
De ruimtelijk-economische structuur van Velsen wordt versterkt door het versterken van
IJmuiden als vestigingsplaats met een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving. Om te
verkennen wat nodig is om de woningmarkt in IJmuiden een flinke stap voorwaarts te
laten zetten, is samen met partners uit de bouw- en woonsector het initiatief genomen
van een ‘wereldcafé bouwen en wonen, van visie naar praktijk’. Dit zorgt, samen met de
beschikbare startersleningen, voor initiatiefnemers voor nieuwbouw voor
bouwstimulansen. Mooi voorbeeld daarvan is Oud-IJmuiden (Havenkwartier) waar
bouwfonds in 2014 is gestart met de bouw van 40 woningen.
Naar aanleiding van de komst van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV)
IJmuiden-Haarlem krijgt de openbare ruimte van de Lange Nieuwstraat een
kwaliteitsimpuls. Samen met bewoners en ondernemers is een plan van aanpak voor de
Lange Nieuwstraat gemaakt. De uitvoering begint in 2015. Er is hard gewerkt aan het
behouden van laagdrempelige podiumvoorziening van het Witte Theater. Uitkomst is de
doorstart van het Witte Theater zonder subsidie, waarbij wat betreft de professionele
programmering wordt samengewerkt met de Stadsschouwburg.
Interessante kust en groen
Samen met ondernemers en andere betrokkenen wordt het project ‘DNA Kust voor
IJmuiden aan Zee’ doorlopen. Er wordt bepaald waarin we verschillen van andere
kustplaatsen, en op basis van deze identiteit hoe IJmuiden aan Zee zich onderscheidend
kan promoten en goed in de markt zetten. Naar voren gekomen is “IJmuiden Rauw aan
Zee”; spannend, mannelijk, toegankelijk, onuitgesproken, doorzetten, nautisch.
Kennemerstrand N.V. en een aantal ondernemers aan de boulevard hebben een
intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Kondor Wessels. Kondor Wessels heeft
de tijd gekregen om te onderzoeken of realisatie van de Kustvisie haalbaar gemaakt kan
worden. De uitkomst wordt medio 2015 verwacht.
Er zit energie in Velsen
Begin 2014 heeft de raad besloten om ca. 500 zonnepanelen te plaatsen op gymzalen
en wijkposten. Vervolgens is ook in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn bij andere
gemeentelijke gebouwen. Om IJmuiden Offshore Port te positioneren en profileren heeft
het Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) het actieprogramma Wind@Work
opgesteld. De visitatiecommissie die de voortgang van de uitvoering van het Nationaal
Bestuursakkoord Water in de gaten houdt, heeft gerapporteerd dat Velsen behoort bij de
koplopers van in Nederland. Dit komt onder meer door de prima staat en onderhoud van
het riool.
Aanvullend en ondersteunend op de bovenbeschreven vier prioritaire actielijnen werken
we natuurlijk ook op andere vlakken aan de ruimtelijk-economische structuurversterking
van Velsen en IJmond. Op het vlak van bereikbaarheid bijvoorbeeld. Een goede
bereikbaarheid vormt het fundament van een sterke ruimtelijk-economische structuur.
Met de nominatie voor Fietsstad 2014 heeft Velsen een eervolle vermelding gekregen.
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De HOV verbinding IJmuiden-Haarlem is voorbereid zodat de aanleg in 2015 kan
beginnen. Samen met Rijkswaterstaat is de voorbereiding van het groot onderhoud aan
de Velsertunnel voortvarend opgepakt. Eind 2014 heeft de raad ingestemd met de
maximale bijdrage voor realisatie van de verbinding A8/A9. Dit levert een positieve
bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio.
Voor de bestuursperiode 2014-2018 heeft het nieuwe college in haar eerste jaar aan de
hand van de Visie op Velsen – en de bijbehorende Strategische agenda –vijf thema’s, of
‘impulsen’, geformuleerd. Met deze impulsen wordt extra stimulans gegeven aan de
zichtbare positionering en profilering van onze gemeente en de regio IJmond, dit zijn (in
alfabetische volgorde):
• Citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee Ontwikkelen van een merk, huisstijl
en integraal uitvoeringsplan om de identiteit en mogelijkheden van IJmuiden en
Velsen goed te positioneren.
• Cluster Offshore Windenergie Een stimuleringspakket geeft een verdere boost
aan de ontwikkeling van IJmuiden en IJmond als centrum voor de groeiende
offshore windenergie (transport, aanleg en onderhoud).
• Havenkwartier Halkade & Oud-IJmuiden Versterken van het unieke karakter
van dit markante havenkwartier, dat bijdraagt aan de uitstraling van IJmuiden,
Velsen en de IJmond.
• Kust informatie en innovatie centrum & Kustvisie Het KIIC wordt hét
brandpunt van activiteit in de kustzone. Samen met de ontwikkeling van de
Kustvisie IJmuiden aan Zee verhogen we de aantrekkelijkheid van IJmuiden aan
zee.
• Techniekcampus IJmond. Een extra impuls voor de Techniekcampus IJmond
als dé plek waar waardering is voor techniek en vakmanschap. We versterken
hiermee onze positie als koploper in de MRA en Nederland.
Met deze impulsen wordt aangesloten op bestaande en op lopende initiatieven van
partners en gemeente die nu versneld of versterkt kunnen worden. We verwachten dat
deze impulsen een ‘vliegwieleffect’ kunnen veroorzaken: extra aandacht en energie
genereren voor Velsen als energieke en innovatieve gemeente.
IJmond
De lijn van versterking van de regionale samenwerking in de IJmond is voortgezet.
Hierboven werden bijvoorbeeld al de Techport IJmond en de Regionale Sociale Agenda
genoemd. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de IJmond een stevige positie,
onder meer met het Cluster Maakindustrie als één van de speerpunten van de
Amsterdam Economic Board. In 2014 is het BUUV IJmond van start gegaan. BUUV is de
sociale marktplaats voor en door bewoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. BUUV
draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen.
Daarnaast is de IJmondcommissie (raadsleden van de gemeenteraden in de IJmond
bespreken gezamenlijk regionale onderwerpen) in 2014 vier maal bijeengeweest, en
heeft een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding voor de besluitvorming over de
decentralisaties in het sociaal domein. Er zijn ‘meeloopdagen’ georganiseerd.
Ambtenaren van de IJmond-gemeenten hebben een dag meegelopen bij collega’s van
een andere gemeente, om elkaar te leren kennen, en van elkaar te leren. Geregeld
komen ook het management van de IJmond-gemeenten bij elkaar.
Samenwerking en overheidsparticipatie
Zoals uit de hierboven beschreven resultaten in 2014 naar voren komt, werkt de
gemeente in steeds wisselende samenstellingen samen met inwoners, organisaties en
bedrijven in Velsen en de IJmond. De gemeente is daarbij één van de partners, en de
relatie is die van gelijkwaardigheid. Bij deze werkwijze van ‘overheidsparticipatie’ hoort
een houding van de gemeente van luisteren, samenwerken, faciliteren en verleiden.
Deze werkwijze is in 2014 volop toegepast en er zijn goede resultaten bereikt. De
komende periode zullen we die verder doorzetten en ontwikkelen.
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Bestuurlijk – Deel A
Begroting
De primaire begroting 2014 is vastgesteld op 7 november 2013 en sloot met een positief
saldo van € 1.969.000. Gedurende het begrotingsjaar is de begroting 2014 bijgesteld
door het vaststellen van de bestuursrapportages, dit als onderdeel van de planning &
control cyclus. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van het begrote resultaat tot
€ 275.000 positief. Daarnaast heeft de Raad een begrotingswijziging vastgesteld i.v.m.
tegemoetkoming ziektekosten, het begrote saldo is daardoor niet gewijzigd.
Bedragen x€ 1.000

Saldo begroting 2014

positief

-1.969

Saldo 1e Burap

negatief

1.908

Saldo 2e Burap

positief

-214

Saldo begroting 2014 na 2e Burap 2014

positief

-275

Resultaat in vogelvlucht
In onderstaande tabel is het gerealiseerde resultaat over 2014 ten opzichte van de
gewijzigde begroting per programma weergegeven, in totaal € 5.891.000 voordelig. In dit
saldo zijn de reserve mutaties, van € 4.368.000, verwerkt. Het resultaat zonder deze
mutaties wordt toegelicht per programma in de jaarrekening (overzicht van baten en
lasten) en bedraagt € 1.523.000 voordelig. Dit saldo wordt, overeenkomstig de BBVregelgeving, het 'gerealiseerde saldo van baten en lasten' genoemd.
Resultaat

voordeel/nadeel

Programma
Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
Programma 2 Werk en inkomen
Programma 3 M aatschappelijke zorg
Programma 4 Jeugd en Educatie
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
Programma 6 Sport
Programma 7 Openbare Ruimte
Programma 8 M ilieu
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
S ubtotaal
Algemene Dekkingsmiddelen
Totaal t.o.v. gewijzigde begroting

141.118
-465.284
398.400
587.564
237.178
972.014
1.376.489
1.832.451
-2.595.015
116.769
507.965
3.109.647
2.781.605
5.891.253

voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel

Het resultaat laat een drietal in het oog springende mutaties ten opzichte van de
gewijzigde begroting zien. Dit betreft een bijstelling van de Algemene Uitkering
(Algemene Dekkingsmiddelen), inkomsten van Rijnland (programma 8) en de mutaties in
de grondexploitaties (programma 9). In de mutatie grondexploitaties is de besluitvorming
over de Grote Buitendijk en Grote Hout verwerkt Daarnaast zijn ook de resultaten van het
MPG verwerkt, welke vooruitlopend op de vaststelling van deze jaarstukken door de raad
wordt bekrachtigd.
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Programma’s
De mutaties ten opzichte van de begroting staan hieronder op hoofdlijnen puntsgewijs
toegelicht, in de jaarrekening is een uitgebreidere toelichting terug te vinden.
Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
- Het budget voor kennisrijk werken is voor een groot deel besteed aan uitbreiding van
personeel en projectkosten;
- Door de regierol van Velsen in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
voor het regionaal economisch bureau worden de kosten en doorberekening op dit
programma verwerkt.
Programma 2 Werk en Inkomen
- Het Rijk heeft de beschikking voor het budget m.b.t. de uitkeringsgerechtigden naar
boven bijgesteld;
- Voor zowel de uitkeringsverstrekkingen als armoedebeleid is het bedrag aan
gerealiseerde terugvorderingen toegenomen;
- Het beroep op de regelingen voor armoedebestrijding is toegenomen;
- De formatieve taakstelling voor IJmond Werkt! is in 2014 niet gerealiseerd;
- De beschikbaar gestelde middelen voor het verwachte tekort over 2014 IJmond
Werkt! worden niet besteed in verband met een positief jaarrekening resultaat;
- Door de lopende verplichtingen van de WIW-regeling en de hogere uitstroombonus is
het budget voor de re-integratie overschreden.
Programma 3 Maatschappelijke Zorg
- De ontvangen schadevergoeding voor de Mel geeft een voordeel, voorgesteld deze
ontvangst te storten in de reserve ter dekking van de kosten voor de herbouw;
- De taakstelling van het budget voor WMO-individuele verstrekkingen is nagenoeg
gerealiseerd, de overschrijding heeft voor een groot deel te maken met de inzet van
deze middelen ter dekking van de ‘tegemoetkoming eigen risico ziektekosten;
- De bijstelling WMO-Hulp bij het huishouden is voor de ingeschatte eigen bijdrage te
hoog geraamd waardoor een nadeel zichtbaar is;
- De geplande preventie activiteiten voor schuldhulpverlening in het onderwijs voor het
schooljaar 2014-2015 worden in 2015 uitgevoerd. Hierdoor is een voordeel ontstaan.
Programma 4 Jeugd en Educatie
- De resterende boekwaarde van de Bosbeekschool is in 2014 afgeschreven.
Tegenover deze overschrijding op de lasten staat de dekking uit de reserve tot
eenzelfde bedrag;
- De doorontwikkeling van het CJG in relatie tot de decentralisatie Jeugd heeft
vertraging opgelopen. Door onder meer onduidelijkheid vanuit de rijksoverheid,
waardoor de incidenteel beschikbare middelen niet geheel zijn ingezet;
- Door terugloop van gebruik van leerlingenvervoer en schoolzwemmen is niet het
geheel beschikbare budget voor 2014 ingezet;
- De definitieve afwikkeling van de OAB 2013 is verwerkt.
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
- Het gereserveerde bedrag voor de financiële gevolgen van de reorganisatie van het
Kunstencentrum zijn niet ingezet. Besluitvorming daarover wordt verwacht in de
eerste helft van 2015.
Programma 6 Sport
- De kosten van vervanging van drie langdurig zieken heeft geresulteerd in een
overschrijding van het budget;
- Door de lagere gebouwgebonden kosten en hogere vergoedingen voor gebruik van
diverse sportzalen is een positieve afwijking ontstaan.
- De voorzieningen Onderhoud binnen- en buitensportaccommodaties zijn
opgeheven, de mutaties zijn op dit programma verantwoord.
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Programma 7 Openbare Ruimte
- Het onderhoud van de wegen kent een vrijval van de voorziening, grotendeels als
gevolg van de afstemming van reguliere werkzaamheden met HOV-projecten;
- De inkomsten met betrekking tot ‘werken voor derden’ en het ‘verhaal van schade
aan lichtmasten’ bij het Waarborgfonds laten een overschrijding zien ten opzichte
van de begroting
- De voorziening Onderhoud voertuigen, Openbare verlichting en Groen zijn vrij
gevallen, het resterende saldo is op dit programma verantwoord.
Programma 8 Milieu
- De bijdrage aan de milieudienst IJmond (nu Omgevingsdienst IJmond) is naar
beneden bijgesteld;
- De kosten voor het onderhoud en vervanging van de riolering zijn lager dan
begroot, vanwege de goede staat van onderhoud;
- De bijdrage van het Rijnland inzake afkoppelen is hoger dan begroot, deze is
gestort in de reserve Riolering;
- Vanuit de voorziening Riolering is een bedrag onttrokken ter dekking van hogere
kapitaallasten;
- De toegerekende loonkosten aan de afvalstoffen geeft een voordeel ten opzichte
van de begroting, dit geldt ook voor de extra opbrengst afvalstoffenheffing;
- Voor het milieudepot is een afrekening over voorgaande jaren ontvangen, dit
heeft geleid tot extra inkomsten;
- De uitgaven voor de beheersing van de grondwaterproblematiek zijn lager
uitgevallen.
Programma 9 Ruimtelijke Ordening en Wonen
- Doordat voor zowel het structuurplan voor Velsen als het Landschapsbeleidsplan
een langere doorlooptijd benodigd is, zijn niet alle middelen besteed en is een
voordeel zichtbaar;
- De besluitvorming over de Grote Buitendijk heeft een aanzienlijke negatieve
impact op het resultaat, deze last wordt vanuit de reserve grondbeleid gedekt;
- De negatieve resultaten van de grondcomplexen, zoals opgenomen in het MPG,
worden gecompenseerd via een onttrekking uit de Algemene Reserve
Grondbedrijf;
- Op basis van taxatie is het gemeentelijke vastgoed aan de Lange Nieuwstraat
afgewaardeerd.
- De verkoop van gronden en de herijking van een aantal erfpachtcontracten heeft
geleid tot extra inkomsten
- Een desinvestering van een activum wat onterecht op de balans gepresenteerd
staat. Dit betreft de inrichtingskosten van de bibliotheek, Dudokplein, dit wordt
nader toegelicht op programma 9.
Programma 10 Openbare orde en Veiligheid
- De afrekening van voormalig brandweerpersoneel heeft geleid tot een incidenteel
voordeel.
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
- Voormalig bestuurders hebben minder aanspraak gemaakt op de
wachtgeldregeling, dit heeft geresulteerd in een voordeel ten opzichte van de
begrote lasten;
- Het centraal gereserveerde budget voor flexibele personele inzet (zoals bijv.
vervanging bij ziekte) laat een onderschrijding zien, daar staan overschrijdingen
op de andere programma's tegenover.
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Algemene dekkingsmiddelen
- De algemene uitkering voorgaande jaren kent een positieve bijstelling, waar in de
begroting geen rekening mee is gehouden;
- De algemene uitkering voor 2014 is flink naar boven bijgesteld in de
decembercirculaire, dit is voornamelijk toe te rekenen aan de stijging van de
uitkeringsgerechtigden;
- De opbrengsten precariobealsting zijn lager uitgevallen door de bijstelling van de
berekenen km’s kabels en leidingen;
- Het centraal gereserveerde budget ter dekking van de CAO ontwikkelingen laat
een positief resultaat zien;
- De beschikbare middelen voor de vernieuwing van het GBA zijn niet geheel
ingezet;
- Aan de voorziening Dubieuze debiteuren sociale zaken is een aanvullend bedrag
gedoteerd;
- De begrotingspost voor ‘onvoorzien’ is dit jaar niet ingezet.

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 12

Bestuurlijk – Deel B
Weerstandsvermogen
De deb-ratio geeft geeft weer welk deel van het bezit van de gemeente met geleend geld
is gefinancierd, de kritische norm is 80%. Deze ratio is zowel landelijk als in Velsen
redelijk stabiel. De ratio van Velsen ligt met 69,6 % boven het landelijke gemiddelde van
61% (2013). en voldoet op basis van bovenstaande debt-ratio aan de norm.
De ratio van het weerstandvermogen geeft de verhouding aan tussen de
gekwantificeerde risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat
naast de algemene reserve de volgende onderdelen: post onvoorzien, onbenutte
belastingcapaciteit en stille reserves. De ratio is ten opzichte van de begroting
toegenomen. In de begroting 2014 was rekening gehouden met een ratio van 1,5. Per
balansdatum 31 december 2014 bedraagt deze 1,8, dit wordt geclassificeerd als ‘ruim
voldoende’.
De stijging van het ratio kan worden toegerekend aan de toevoeging van
jaarrekeningresultaat 2013 aan de algemene reserves. In de berekening van deze ratio
wordt de voorgestelde bestemming van dit resultaat, overeenkomstig de regelgeving, niet
meegenomen.
Verklaring begrotingsrechtmatigheid
In de nota Afwijkingenbeleid, vastgesteld op 13 maart 2014, is de
begrotingsrechtmatigheid uitgewerkt. In deze nota zijn duidelijke afspraken opgenomen
over in welke gevallen, wanneer (voor- of achteraf) en via welk medium aan de raad
moet worden gerapporteerd. Door deze spelregels af te spreken tussen college en raad
is het mogelijk om bepaalde overschrijdingen bij voorbaat niet als onrechtmatig te
bestempelen. Hiermee is het begrotingscriterium geoperationaliseerd in de gemeente
Velsen.
In de begroting 2014 is het autorisatieniveau vastgesteld op hoofddoelstellingen binnen
het programma. Een overzicht en analyse betreffende de rechtmatigheid maakt
onderdeel uit van de jaarrekening.

Bestedingsvoorstellen
Programma 2
Armoedebeleid
€ 151.300
Op 20 november 2014 heeft de raad het collegeproduct armoedebestrijding verhoogd
met € 190.000,- ten behoeve van de tegemoetkoming eigen risico 2014. Een groot aantal
cliënten dat recht heeft op de tegemoetkoming 2014, kan hier pas in 2015 aanspraak op
maken. Dit heeft te maken met de soms langere verwerkingstijd van zorgnota’s door
zorgverleners en zorgverzekeraars. Hierdoor ontvangen mensen op een later tijdstip een
overzicht van het volgelopen risico. Dit overzicht is noodzakelijk om het recht op de
tegemoetkoming vast te stellen. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat de regeling
door blijft lopen tot en met 31 december 2015. In 2014 is € 38.700,00 uitgegeven ten
behoeve van de tegemoetkoming eigen risico. Verzocht wordt het resterende bedrag van
€ 151.300,00 beschikbaar te stellen in 2015 voor de tegemoetkoming eigen risico 2014.
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Programma 3
Centrum Jeugd en Gezin
€ 120.000
Voor de lerende omgeving (deskundigheids-bevordering) voor de leden van het Sociaal
wijkteam (SWT), Wmo consulenten en CJG coaches en versteviging relatie met
netwerken van vrijwilligers/mantelzorgers wordt een plan van aanpak opgesteld met bij
het SWT betrokken organisaties. Door prioritering en tijdsdruk is dit nog niet gelukt in
2014.Het voorstel is om het resterende budget 2014 in te zetten voor de innovatie in het
sociaal domein (doorontwikkeling nieuwe werkwijzen, monitoring, aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, storytelling=meting klanttevredenheid) en als werkbudget voor de
programmamanager.
Schuldhulpverlening
€ 18.000
Naast het gebruikelijke budget voor schuldhulpverlening heeft de raad bij het vaststellen
van de begroting 2014 extra middelen in te zetten op schuldpreventie voor de periode
2014-2016. Het is van groot belang kinderen zo vroeg mogelijk verstandig te leren
omgaan met geld. Om deze doelgroep te benaderen is het streven deze preventieactiviteiten in samenwerking met het onderwijs te doen. Dit betekent dat de activiteiten
begin 2015 zullen worden uitgevoerd (schooljaar 2014-2015). Ook de jaarlijkse ‘week
van het geld’ vindt plaats in maart. Het voorstel is om de extra middelen voor 2015
beschikbaar te houden zodat deze preventiemiddelen optimaal kunnen worden benut.
Programma 4
JOP
€ 15.000
Voor het realiseren van een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) is miv van 2014 jaarlijks
een bedrag van € 15.000 opgenomen in de begroting. In 2014 is met jongeren en
partners een nieuwe JOP voor Zee en Duinwijk voorbereid, maar vanwege problemen
met het vinden van een goede locatie is het niet gelukt deze in 2014 ten uitvoer te
brengen. Begin januari 2015 is de bestaande JOP bij de Dwarsligger/IJmuiden door
vuurwerk vernield. Jongeren hebben nu geen JOP meer in de wijk. Dit vergroot het risico
op jeugdoverlast in de wijk. Voor 2015 liggen er plannen om de bestaande JOP’s in
Velserbroek aan te passen en eventueel een nieuwe JOP te plaatsen bij het
jongerencentrum de Koe om de overlast in het winkelcentrum te verminderen. Indien
bovenstaande plannen in 2015 uitgevoerd worden, zal het budget voor 2015 niet
toereikend zijn. Gevraagd wordt om het budget van 2014 mee te nemen naar 2015 om in
2015 alle plannen te kunnen uitvoeren.
Programma 5
Kunstencentrum
€ 200.000
Het Kunstencentrum heeft de gemeente in het voorjaar 2014 een eerste indicatie
gegeven over de financiële gevolgen van een reorganisatie. Op basis van deze indicatie
is bij de 1e bestuursrapportage 2014 een bedrag van incidenteel € 200.000 opgenomen
in de begroting 2014. Dit als voorloper op een nadere uitwerking van de reorganisatie. De
reorganisatie van het Kunstencentrum is voorzichtigheidshalve ook opgenomen in de
paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2015. De gemeente heeft echter de
keuze om de reorganisatiekosten al dan niet te vergoeden.
Het Kunstencentrum heeft in 2014 een aantal reorganisatiemodellen doorgerekend. Het
Kunstencentrum wil zich omvormen tot een compacte netwerkorganisatie. Dit betekent
ontslag van een deel van het personeel met daaruit voortvloeiende reorganisatiekosten
in de vorm van WW-uitkeringen. Het Kunstencentrum heeft voor de omvorming van haar
organisatie en de reorganisatiekosten eind 2014 een maximale incidentele bijdrage van €
311.000 aan de gemeente gevraagd. Alvorens een besluit aan de raad voor te leggen
over het al dan niet vergoeden van reorganisatiekosten aan het Kunstencentrum
verkennen wij in het 1e kwartaal van 2015 de mogelijkheden voor het behoud van
cultuureducatie voor de inwoners van de gemeente Velsen.
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Programma 9
Welstandsnota
€ 20.000
Na het ontvangen van de gelden in de 1ste burap is begonnen met een
aanbestedingsprocedure. Deze procedure heeft enige tijd geduurd. Vervolgens is in het
4de kwartaal van 2014 een eerste verkenning gedaan met degene die de Welstandsnota
gaat opstellen. De projectgroep om tot deze nota te komen is intussen gestart. De
verwachting is dat in 2015 de nota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en dat
vervolgens het budget hiervoor wordt besteed.
Bouwvergunningen
€ 30.000
In 2014 zijn er meer legesinkomsten dan verwacht. Dit komt door een aantal grote
projecten die onverwacht aan het einde van het jaar zijn aangevraagd. Voor het
verkrijgen van een omgevingsvergunning is bij bouwen in sommige gevallen een de
energieprestatie coëfficiënt (EPC) -berekening nodig. Op 1 januari 2015 wordt de EPCnorm verhoogd. Daarom hebben een aantal aanvragers een paar grote projecten nog
aan het einde van het jaar ingediend. Deze extra aanvragen moeten in 2015 worden
afgehandeld. Binnen de huidige formatie is het niet mogelijk deze aanvragen binnen de
wettelijke termijn af te handelen. Het voorstel is om hiervoor geld beschikbaar te stellen
vanuit de legesinkomsten 2014.
Onderzoek wonen en netwerkbijeenkomsten
€ 47.000
In de Begroting 2014-2017 zijn meerjarig, als een project, diverse onderzoeken
opgenomen voor r onderzoeken naar wonen/zorg, marktonderzoek en monitoring, en
voor netwerkbijeenkomsten wonen over de toekomst van het wonen in IJmuiden, over de
kansen om woningbouw te stimuleren en over de samenwerking tussen partijen.
Het bedrag is verdeeld over twee jaren 2014 € 55.000 en 2015 (€ 10.000). De opdracht
voor het eerste onderzoek naar wonen/zorg is in oktober 2014 gegund aan Rigo en wordt
regionaal uitgevoerd. Hiervoor is tevens een subsidie van de provincie Noord-Holland
beschikbaar gesteld waardoor de kosten zeer gunstig zijn uitgevallen. De kosten zijn
geraamd op € 2.000. De opdracht voor het onderzoek naar de betaalbaarheid van de
sociale huursector (woonquote) is in december 2014 gegund aan Atrive. Dit onderzoek is
besloten door de raad met motie 33 van 2014. De kosten zijn geraamd op € 5.850. Beide
onderzoeken worden in 2015 afgerond. De netwerkbijeenkomst 2014 was een groot
succes met een duidelijke oproep voor een vervolg. Het overige budget is bedoeld voor
de overige onderzoeken, die later in 2015 worden uitgevoerd.
Landschapsbeleidsplan
€ 68.000
Bedrag is volledig aanbesteed. Hiervan zal de Velserenderlaan worden gerealiseerd,
worden 2 poelen in de Biezen aangelegd en worden op een aantal plaatsen de oevers
van de Bosbeek en de Schipbroekerbeek aangepast. Deze projecten worden allen in
januari 2015 gerealiseerd (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden).
In het voortraject hebben een aantal onderzoeken, zoals Flora- en Faunaonderzoek en
bodemonderzoek, meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Hierdoor is enige
vertraging opgelopen en konden de werkzaamheden niet geheel in 2014 worden
afgerond.
Structuurvisie
€ 184.000
Voor de structuurvisie is een langer traject gekozen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor
zijn ook de kosten over een langere periode verspreid. Dit betekent dat er 2013 (€ 60.000)
en 2014 (€ 124.000) minder kosten zijn gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. Deze
kosten zullen in de vervolgperiode worden gemaakt. De raad is middels collegeberichten
over het langere proces geïnformeerd.
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Programma 11
Opleidingsbudget raad
€ 18.500
Het in 2014 toegekende opleidingsbudget is door het drukke programma na de
verkiezingen nog niet volledig uitgegeven. Het programma loopt echter door in het
komende jaar.
GBA
€ 95.000
In de begroting 2013 is budget toegekend voor het realiseren van de ‘Modernisering
GBA’. Dit project is een landelijk project. Door landelijk uitstel is dit project vertraagd
gestart. De implementatie van het project loopt sinds 2014 en wordt naar verwachting in
2015 afgerond. Van het toegekende budget van € 119.000 resteert € 95.000.
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Programmaverantwoording 2014

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 17

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

Collegeproduct
C 6011 Economische
stimulering

Subdoelstelling 1.1.2
Het economisch
versterken van de
sectoren Detailhandel
en Horeca

Hoofddoelstelling 1.2
Recreatie en Toerisme

Collegeproducten
C 6012 Toerisme
C 6013 Recreatie

Jaarverslag 2014

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

juni 2015

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

- Vernieuwing winkelcentrum IJmuiden
- Faciliteren schaalvergroting bouwmarkten
- Faciliteren schaalvergroting supermarkten
- Stimuleren samenwerking lokale middenstand en
marktkooplieden
- Stimuleren professionalisering van de markten
- Stimuleren leerwerkplaatsen op de markten
- Stimuleren en faciliteren van nieuwe en bijzondere
overnachtingsmogelijkheden
- Verbeteren “vindbaarheid” toeristische
horecalocaties
- Uitvoeren Economische Agenda 2011- 2014

- Stimuleren realisatie Kustvisie IJmuiden aan Zee
- Verknopen wandel- en fietsroutes met attracties,
realiseren wandelnetwerk (deels)
- Inspelen op ferry en cruisepassagiers en beter
benutten toeristische potenties haven
- Beter benutten cultuurhistorisch erfgoed
- Stimuleren evenementen & congressen, duurzaam
toerisme, zakelijke toerisme en uitbreiding
verblijfaccommodaties
- Ruimte bieden aan groei wind- en watersport op
de stranden
- De identiteit van IJmuiden aan Zee koppelen aan
marktkansen
- Productontwikkeling stimuleren gekoppeld aan
het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien
- Uitvoeren Economische Agenda 2011-2014
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Uitgangspunten voor dit programma
Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven gevoegd bij het accent van de Visie op
Velsen 2025 op Kennisrijk Werken, c.q. op een Velsense economie die zich dynamisch,
kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dat het college kiest voor investeringen
binnen dit programma waarbij tevens de ondernemer zorgt voor innovatie, nieuwe
investeringen en werkgelegenheid. Het college kiest dan ook voor een
voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen.
Contextomschrijving
Economische Ontwikkeling
De crisis trekt diepe sporen in de economie. Het algemene beeld: consumenten
besteden minder, ondernemers investeren weinig, de werkgelegenheid loopt terug, de
werkloosheid stijgt, vooral onder jongeren. Door dalende huizenprijzen en de
onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek valt woningmarkt stil en dat heeft ook
negatieve effecten op de arbeidsmarkt. Ondernemers investeren minder in
bedrijfsgebouwen, machines en installaties. Dat heeft vooral de bouwsector flink geraakt.
In de IJmond is de werkgelegenheid in vrijwel alle bedrijfstakken gedaald, met
uitzondering van handel en logistiek, de informatie- en communicatiesector en de zorg.
Bij dit negatieve beeld zijn overigens wel positieve kanttekeningen te plaatsen. De
staalindustrie worstelt met een forse terugval in de vraag, maar met alerte maatregelen
en een klantgerichte aanpak doet Tata Steel IJmuiden het relatief goed. Wat de visserij
betreft blijft de aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden stijgen.
IJmuiden telt als uitvalsbasis voor de offshore steeds meer mee en ook het aantal
cruisecalls aan de nieuwe cruiseterminal groeit.
Werkloosheid geeft zorgen
De werkloosheid in de IJmond geeft zorgen, vooral voor jongeren die geen
startkwalificatie hebben. Die situatie vraagt van bedrijfsleven, vakonderwijs en gemeente
extra inzet in de verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het
college wil zich via het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs (PAO) IJmond met de
Arbeidsmarktagenda 2011-2014 sterk maken. Voor het bedrijfsleven is de
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel van levensbelang. Met de
toenemende vergrijzing ligt hier een extra uitdaging. Het imago van techniek is de laatste
jaren wat verbeterd, maar hier is nog een wereld te winnen. Met bedrijfsleven en
vakonderwijs zet het college zich in om de instroom vanuit het basisonderwijs naar het
technisch en maritiem onderwijs te verhogen.
Invulling strategische prioriteiten
Techniekcampus
Er zijn in 2014 grote stappen gezet in het opstellen en uitvoeren van het gezamenlijk
actieprogramma van de Techniekcampus. De ambities van de regiopartners hebben
vorm gekregen rondom de actielijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek.
Techniekcampus heeft op basis van dit plan subsidie ontvangen via de campusregeling
van de provincie Noord-Holland. Er is een organisatie opgericht met een
programmamanager, een projectleider onderwijs en een projectleider innovatie. In nauwe
samenwerking met Tata Steel en gemeente Velsen zijn de eerste contacten gelegd met
bedrijven en onderwijspartijen van binnen en buiten de regio. Vanaf juni 2014 zijn ruim
40 bedrijven en kennisinstellingen uit en gelieerd aan sectoren HTSM en Energie
benaderd en betrokken bij het programma van de Techniekcampus.
De eerste resultaten van nieuwe samenwerking zijn zichtbaar. Zo zet Nova College zich
samen met scholen en bedrijven in de IJmond in voor voldoende technisch personeel op
mbo niveau 3,4 en +niveau. Onder de naamstelling Techport MBO ontving het een
subsidie van € 2 mln uit het MBO investeringsfonds voor een periode van 4 jaar. Ook op
het gebied van de actielijn innoveren zijn stappen gezet richting nieuwe vormen van
samenwerking. In verschillende sessies zijn 25 koploperbedrijven uit de HTSM sector bij
elkaar gekomen om met elkaar innovatiekansen te verkennen en deze gezamenlijk
verder uit te diepen.
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Kustvisie
In februari 2014 is een intentieovereenkomst gesloten door Kennemerstrand NV met
projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed. Zij kregen daarbij een jaar de tijd om te
onderzoeken of realisatie van de kustvisie voor hen haalbaar is of haalbaar gemaakt kan
worden. Na enkele maanden hebben ook een aantal ondernemers op de Kennemer
boulevard een vergelijkbare intentieovereenkomst gesloten met Kondor Wessels
Vastgoed. Er zijn door de projectontwikkelaar samen met stedenbouwkundig bureau
OKRA ontwikkelplannen voor het hele gebied kustvisie gemaakt en doorgerekend. Medio
2015 zal duidelijk worden of overeenstemming bereikt kan worden over een haalbaar
plan.
De Kustvisie in combinatie met het Kust Informatie en Innovatie Centrum is door B&W
gekozen als één van de vijf impulsprojecten voor het realiseren van de Visie op Velsen.
De verdere aanpak en besteding van de beschikbare gelden worden in 2015 bepaald.
Citymarketing
Citymarketing heeft als hoofddoel het helpen realiseren van de Visie Kennisrijk Werken
Velsen 2025. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is begin 2014 een ambtelijke
werkgroep gestart en een citymarketingexpert ingeschakeld. In diverse bijeenkomsten is
in kaart gebracht welke kansen er zijn voor citymarketing in Velsen en hoe citymarketing
kan bijdragen aan het realiseren van de Visie op Velsen. In het vierde kwartaal van 2014
heeft een bureau de opdracht gekregen om o.a. een citymarketing-strategie en
marketingplan op te stellen. Advies van het bureau is om voor 2015 rekening te houden
met circa € 80.000 als citymarketing budget. Als de opdracht begin april 2015 geheel is
afgerond en de verschillende mogelijkheden zijn omschreven dan volgt een definitief
besluit over het benodigde budget voor het uitvoeren van citymarketing voor de lange
termijn.
Strategische Agenda 2013-2016
In de strategische agenda staan verschillende prioriteiten opgenomen. De prioriteiten
IJmond innovatieve regio en Avontuurlijke Kust en Groen hebben vooral veel raakvlakken
met het programma van Economische Zaken. Via de Economische Agenda is daar op
ingespeeld met beleid, projecten en acties.
Aan de hand van de Visie en de Strategische agenda hebben we voor de
bestuursperiode 2014-2018 vijf thema’s, of ‘impulsen’, geformuleerd. Hiermee willen we
een extra stimulans geven aan de zichtbare positionering en profilering van onze
gemeente en de regio IJmond. Elk van de impulsen – soms meer, soms minder – heeft
betrekking op het programma Economische ontwikkeling. De impulsen zijn:
• Havenkwartier Halkade & Oud-IJmuiden Versterken van het unieke karakter van dit
markante havenkwartier, dat bijdraagt aan de uitstraling van IJmuiden, Velsen en de
IJmond.
• Kust informatie en innovatie centrum & Kustvisie Het KIIC wordt hét brandpunt
van activiteit in de kustzone. Samen met de ontwikkeling van de Kustvisie IJmuiden
aan Zee verhogen we de aantrekkelijkheid van IJmuiden aan zee.
• Cluster Offshore Windenergie Een stimuleringspakket geeft een verdere boost aan
de ontwikkeling van IJmuiden en IJmond als centrum voor de groeiende offshore
windenergie (transport, aanleg en onderhoud).
• Citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee Ontwikkelen van een merk, huisstijl en
integraal uitvoeringsplan om de identiteit en mogelijkheden van IJmuiden en Velsen
goed te positioneren.
• Techniekcampus IJmond. Een extra impuls voor de Techniekcampus IJmond als dé
plek waar waardering is voor techniek en vakmanschap. We versterken hiermee onze
positie als koploper in de MRA en Nederland.
Met deze impulsen wordt aangesloten op bestaande en op lopende initiatieven van
partners en gemeente die nu versneld of versterkt kunnen worden. We verwachten dat
deze impulsen een ‘vliegwieleffect’ kunnen veroorzaken: extra aandacht en energie
genereren voor Velsen als energieke en innovatieve gemeente.
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Programmadoelstelling
Het bevorderen van de economische vitaliteit van Velsen.
Gebiedsprogramma IJmond
Het Regionaal Economisch Bureau (REB) IJmond heeft in 2013 samenwerking met het
regionale bedrijfsleven en de provincie de Gebiedsagenda ’made in IJmond’ vastgesteld.
Deze agenda vormt de basis voor de samenwerking en is ook het uitvoeringsprogramma
2014 van het REB. De primaire focus in dit programma op versterking van de
maakindustrie. Daarnaast kiest het programma voor ondersteuning van de offshore
cluster, de logistieke cluster en de cruise- en ferrymarkt. In 2014 is sterk ingezet op het
project Techniekcampus, de IJmond heeft voor de projectorganisatie capaciteit geleverd.
Daarnaast is onder meer bijgedragen aan het project restwarmte van Tata, MRA project
Amsterdam Bezoeken Holland Zien en het wandelnetwerk IJmond.
Noordzeekanaalgebied (NZKG), visie 2040
In oktober 2013 is de visie door de Stuurgroep NZKG vastgesteld. In navolging van de
visie NZKG is dan ook in 2014 een uitvoeringsagenda vastgesteld. Belangrijk onderwerp
daarbinnen is de ambitie om het noordzeekanaalgebied zo intensief mogelijk te benutten.
Om dit te monitoren is in 2014 gestart met het opstellen van een ruimte
intensiveringsmonitor. Het havengebied IJmuiden is als pilotgebied aangewezen. Naast
de overheden participeren ook Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel
IJmuiden in dat platform.
Metropoolregio Amsterdam
De metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een economisch beleidsplatform (PRES),
waarin de overheden deelnemen en een Amsterdam Economic Board (de Board), waarin
ook het bedrijfsleven en het hoger en wetenschappelijk onderwijs participeren. Drie
thema’s kleuren voor Velsen de agenda van de metropoolregio: topsectoren, onderwijs &
arbeidsmarkt en toerisme. De Cluster Maakindustrie, met boegbeeld Hans Fischer, site
manager van Tata is nu ruim een jaar toegetreden als 8e cluster aan de Amsterdam
Economic Board (AEB). Daarmee heeft de IJmond een duidelijke positie gekregen in de
AEB. Daarbij wordt gewerkt aan thema’s als onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid
en innovatie. Velsen werkt daar actief in mee en er wordt nadrukkelijk de verbinding
gelegd met Techniekcampus/Techport IJmond.
Er is voor de MRA een Human Capital Agenda “werk maken van talent” opgesteld
waarmee in 2014 een forse subsidie vanuit de “Asschergelden” is binnen gehaald. Dit
biedt voor de regio IJmond ook veel kansen. Met het thema ‘toerisme’ speelt de MRA in
op een groeisector. Er is een Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 ontwikkeld
om daar goed op in te kunnen spelen. Een duurzame toeristische groei (balans) tot 2025
is het hoofddoel van deze agenda. Als nieuwe doelstelling staan nu ook de nationale
bezoekers genoemd. Er is een werkgroep gestart om een uitvoeringsprogramma voor de
agenda te maken.
Beleid/kader dat van kracht is
• Collegeprogramma 2010-2014/2014-2018
• Economische agenda 2011-2014
• Arbeidsmarktagenda IJmond 2011-2014
• Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken
• Strategische Agenda 2013-2016
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Subdoelstelling 1.1.1.
Het economisch versterken van de sector Haven en Industrie en van de vestigingsplaats
IJmuiden/IJmond
Nieuwe ondernemersinitiatieven
Ons economisch beleid richt zich op twee kerndoelen: ruimte geven aan én
ondersteunen van nieuwe ondernemersinitiatieven. Ons beleid kenmerkt zich door een
uitnodigende houding en een alerte dienstverlening. In onze contacten met ondernemers
komt vaak naar voren dat onze meedenkende houding op prijs wordt gesteld en dat een
ondernemersloket - dat vergunningaanvragen snel en soepel door wetgeving en
organisatie kan leiden - zelfs het verschil kan maken. De afgelopen periode zijn er door
tal van ondernemers nieuwe initiatieven ontplooid. Dat tekent, ook in een periode van
recessie, de dynamiek van de IJmond.
IJmond maakt zich sterk voor maakindustrie
Samen met regionale bedrijfsleven heeft het college zich de afgelopen jaren sterk
gemaakt voor de maakindustrie en zich ingezet voor een goed vestiging- en
productiemilieu voor de industrie. De maakindustrie wordt qua technologische
ontwikkeling, economische betekenis en perspectief nogal eens onderschat. In de visie
Noordzeekanaalgebied 2040 heeft de industrie een duidelijke plek gekregen.
De toetreding van Hans Fischer – als boegbeeld van de maakindustrie in onze regio - tot
de Amsterdam Economic Board (de Board) is een mooie stap in de goede richting. De
high tech industrie vormt ook een speerpunt in het landelijke topsectoren beleid.
Bedrijven als Tata Steel, Airborne en Allseas zijn ook actief in het landelijke netwerk van
high tech materials. Wij bevorderen van onze kant de totstandkoming van een regionaal
platform voor uitwisseling van kennis.
Visserijsector & Blueport
Samen met de sector, Imares en de provincie heeft de gemeente meegewerkt en gedacht in het regionale platform Blueport Noordwest, opvolger van het landelijke Visserij
Innovatie Platform. Eind 2014 is de BluePort Noord-West opgeheven omdat het toch
moeilijk bleek op deze schaal aan innovatie te werken. Individuele bedrijven gaan wel
door met hun eigen vernieuwingen, met name rond duurzaamheid. Zo is door Zeehaven
IJmuiden in 2014 besloten om aan de haringkade walstroom aan te leggen voor de
hektrawlers van Vrolijk en Parlevliet & Van der Plas. Daarvoor hebben zowel Zeehaven,
de bedrijven als de Provincie Noord-Holland geld ter beschikking gesteld. Dit zal in 2015
operationeel zijn. Ook hebben veel visserijbedrijven in navolging van Interfish besloten tot
het installeren van zonnepanelen op hun dak.
IJmuiden Offshoreport
IJmuiden heeft zich als uitvalbasis, werkplaats en vestigingsplaats voor offshore
bedrijven geprofileerd en nieuwe vestigingen weten aan te trekken. De bedrijven vragen
vakbekwaam personeel, vooral op mbo en hbo niveau. Zowel voor de Nederlandse en
Engelse kust zijn grootschalige windparken gepland. AYOP (Amsterdam IJmuiden
Offshore Port) heeft in 2014 een actieprogramma Wind@Work opgesteld om hier op in te
spelen. Zowel de IJmond (vanuit “made in IJmond”) als de gemeente Velsen
ondersteunen dit programma op verschillende manieren.
Amsterdam Cruise Port
De cruisevaart heeft de afgelopen jaren een ongelooflijke groei laten zien. Met de nieuwe
Felison Cruise Terminal speelt IJmuiden treffend op deze groeimarkt in. Mede door de
komst van deze kustterminal is het aantal calls in het Noordzeekanaalgebied van 100 in
2010 naar meer dan 200 in 2014 gestegen.
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Revitalisering Middenhavengebied
Het Middenhavengebied is de afgelopen jaren het toonbeeld van verschillende
bouwactiviteiten. De vernieuwing van riolering en wegen is de 2e fase ingegaan. Het
herstructureringsproject heeft nieuwe impulsen aan het havengebied gegeven, getuige
de vestiging van de container terminal en komst van Breman Offshore. Daarnaast
hebben sommige bedrijven hun panden al opgeknapt of verbouwd.
Profilering
Het afgelopen jaar hebben wij - in lijn met het onderscheidende profiel dat in het
collegeprogramma is opgenomen - samen met onze partners verscheidene activiteiten
ontplooid. Via evenementen als Dance Valley, Dutch Valley en het Havenfestival is het
profiel van de gemeente onder de aandacht gebracht bij de bezoekers van de
evenementen. De landelijke Blauwe Vlag uitreiking is naar IJmuiden aan Zee gehaald.
Verder is er een start gemaakt met de ontwikkeling van beeldbank en is er
beeldmateriaal aangeschaft wat goed past bij het profiel.
Subdoelstelling 1.1.2.
Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca
Winkelcentrum IJmuiden
Op 7 februari 2013 heeft de raad besloten om op korte termijn de ruimtelijke kwaliteit van
de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein een impuls te geven. Op de
middellange termijn is de ambitie om een impuls aan de drie pleinen in het gebied te
geven. In 2014 is het plan omgezet in een definitief ontwerp, in 2015 zal daarmee
worden begonnen.
Faciliteren schaalvergroting supermarkten
In winkelcentrum Velserbroek heeft de eigenaar ruimte gevonden om binnen de
bestaande bebouwing de gewenste schaalvergroting te faciliteren. Voor winkelcentrum
Zeewijk is er in het bestemmingsplan ruimte geboden om een kleine uitbreiding mogelijk
te maken. Er wordt door de eigenaar gewerkt aan een concreet plan. De eigenaar van
het terrein Bleekersduin, Santpoort Zuid, een aanvraag ingediend waarin de supermarkt
wordt verplaatst en vergroot.
Versterken samenwerking lokale middenstand en marktkooplieden
Een wens van de marktkooplieden is om meer samen te werken met de plaatselijke
winkeliers. Om dit op gang te brengen, zijn er in 2014 contacten gelegd met de
winkeliersvereniging in de Velserbroek. Gebleken is dat er nog meer moet worden
gewerkt aan de bewustwording dat de markt en de lokale middenstand elkaar kunnen
versterken.
Professionaliseren markten
In 2014 zijn drie marktkooplieden opgeleid tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP).
Deze marktkooplieden zijn in staat om eerste technische probleempen snel op te lossen.
Voor de markt in IJmuiden wordt onderzocht of de marktlocatie kan worden verplaatst.
De herinrichting van de Lange Nieuwstraat biedt hier kansen toe. Het voorstel is om de
markt dichter tegen de achterkant van de Hema te situeren. De markt zal compacter
worden opgesteld en de omgeving wordt aantrekkelijker ingericht.
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Subdoelstelling 1.2.1.
Het realiseren, versterken en in stand houden van de toeristische en recreatieve
mogelijkheden t.b.v. inwoners van Velsen en bezoekers/toeristen buiten Velsen.
Beter inspelen op de groeiende groep passagiers van ferry en cruises
De fietsroute van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is vernieuwd; hierin is een
aansluiting op de cruiseterminal in de IJmond Haven meegenomen. Een Velsense
ondernemer heeft themaroutes voor de elektrische fiets ontwikkeld en biedt deze de
cruisepassagiers aan inclusief de huur van een elektrische fiets.
De dit jaar geopende bunkerroute is ook een recreatieve activiteit voor cruisepassagiers
die niet op excursie gaan en aan boord blijven. Verder wordt de toeristische gids ‘Going
Dutch’ met focus op IJmuiden aan Zee herdrukt.
Benutten toeristische potenties haven en cultureel erfgoed
Bij de ontwikkeling van fiets- en wandelroutes wordt het havengebied voldoende
betrokken. Binnen Zuid-Kennemerland en Velsen werken de buitenplaatsen steeds beter
samen. Zo wordt in het zomerseizoen én winterseizoen een variatie aan activiteiten op
de buitenplaats uitgevoerd; de promotie van deze activiteiten wordt gezamenlijk gedaan
onder de naam ‘Buitenplaatsen in Beeld’. Ook is er een gezamenlijke facebookpagina
opgezet.
Identiteit IJmuiden aan Zee koppelen aan de kansen in de markt
In 2014 zijn de 2e en 3e fase van het project ‘DNA Kust voor IJmuiden aan Zee’
doorlopen. Dit in navolging op de 1e fase (identiteit). Er is bepaald waarin IJmuiden aan
Zee uniek is t.o.v. de andere kustplaatsen in Noord-Holland en daarbuiten; het Marketing
Landscape. Dit is onder meer gedaan met inbreng van ondernemers en andere
betrokkenen van IJmuiden aan Zee. In de 3e fase, conceptontwikkeling, is onderzocht
hoe het “Marketing Landscape” kan worden geclaimd. Met deze resultaten wordt duidelijk
hoe zowel de gemeente als de ondernemers aan kunnen haken bij het
“Marketinglandscape” én het daarbij passende aanbod. Voor IJmuiden aan Zee is als
claim “IJmuiden Rauw aan Zee” naar voren gekomen. Met de kernwaarden: spannend,
mannelijk, toegankelijk, onuitgesproken, doorzetten, nautisch.
Marketing & promotie
De uitkomsten van het project DNA Kust zijn waar mogelijk al meegenomen bij de
marketing en promotieacties in 2014. Amsterdam Marketing heeft deze acties in 2014
voor de gemeente uitgevoerd. Zo is er aangehaakt bij de Beach Campagne van de
metropoolregio Amsterdam, is de website verder ontwikkeld en de folder Ontdek
IJmuiden aan Zee verspreid in de regio Amsterdam.
Evenementenbeleid
Het uitnodigende evenementenbeleid is in 2007 vastgesteld. In 2014 eerst gestart met
een uitgebreide evaluatie van het evenementenbeleid. Verwachting is dat de evaluatie
begin 2015 is afgerond.
In 2014 is het aantal evenementen in Velsen toegenomen. Het gaat dan voornamelijk om
grote evenementen met veiligheidsaandacht. In 2015 wordt een nieuw
evenementenbeleid opgesteld.
Stimuleren groei wind- en watersportsector
In het bestemmingsplan Zeezicht zijn de wind- en watersportlocaties uitgebreid. Er is in
2014 een keuze gemaakt uit de verschillende plannen die ondernemers hebben
ingediend voor de wind- en watersportlocaties. Streven is de nieuwe locaties voor het
seizoen van 2015 Met de uitspraak van de Raad van State in december 2014 over het
bestemmingsplan Zeezicht kunnen de uitbreidingen concreet worden ingevuld.
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Stimuleren duurzaam toerisme
Er is de afgelopen jaren sterk ingezet op het voldoen aan de voorwaarden voor de
Blauwe Vlag op de stranden van Velsen. In 2014 voldeden IJmuiden aan Zee, Strand
Noordpier en de jachthaven van Seaport Marina IJmuiden wederom aan de strenge
voorwaarden. In IJmuiden aan Zee werd de landelijke uitreiking van de Blauwe Vlag
georganiseerd. Een vijftal ondernemers hebben het duurzaamheidskeurmerk de Green
Key. Het Holiday Inn, Landgoed Duin & Kruidberg en Bastion hotel zilver, Camping de
Duindoorn en het Forteiland goud. De Blauwe Vlag en het aantal Green Keys tellen ook
mee in het gemeentelijk duurzaamheidsstimuleringsprogramma ECO XXI. In december
2014 heeft de gemeente weer deelgenomen aan dit programma. Begin 2015 wordt
bekend of de gemeente brons, zilver of goud heeft behaald.
Stimuleren zakelijk toerisme & uitbreiding verblijfsaccommodaties
Op basis van een locatie scan van de aanwezige verblijfs- en
evenementenaccommodaties lijkt het best passende segment voor zakelijke
bijeenkomsten die van corporate meetings en bedrijfsevenementen te zijn (grootte
zonder verblijf 500 gasten, met verblijf 150 gasten). De uitdagingen en kansen liggen op
de regionale en landelijke markt. Het verbindend element tussen de meeste producten
van aanbieders is het element sportief/spannend, actief, natuur (zee, duin, strand).
De samenwerking met de projectontwikkelaar die het Fort benoorden Spaarndam zou
herontwikkelen is beëindigd. Het Recreatieschap Spaarnwoude zal zich begin 2015
beraden over het vervolg. Voor Velsen blijft het hiervoor ontwikkelde plan – restauratie
van het fort en het realiseren van een kleinschalig bungalowpark – daarbij het
uitgangspunt.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.1
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie Streef- Realisatie
meting meting

2013

waarden

2014

2014
Algemeen oordeel

Effect

#

#

Prestatie

#

#

ondernemingsklimaat
Kwaliteit gemeentelijke
dienstverlening

Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.2
Indicator

Type

Bron

Laats Waard Realisati Streef- Realisa
te

e

metin meting

e

waard

tie

2013

en

2014

g
Beoordeling voorzieningen Effect
strand en haven

monitor

Tevredenheid

Leefbaarheids

recreatiemogelijkheden
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Leefbaarheids

2014

2013

6,9

6,9

#

6,9

2013

77%

77%

#

77%
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juni 2015

pagina 26

Toelichting indicatoren:
In 2015 wordt een ondernemerspanel ingesteld. Dan wordt duidelijk of dit panel ook
ingezet kan worden om (eventueel nieuwe) indicatoren op te nemen voor het programma
van Economische Zaken.
De recreatieve beleving onder de inwoners van de gemeente Velsen en de beoordeling
van de voorzieningen van strand en haven is in 2013 gemeten in de
Leefbaarheidsmonitor.
Bij de indicatoren is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor ‘in dat jaar vindt
geen meting plaats’.
Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000
Programma 1
Economische ontwikkeling,
recreatie en toerisme
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat
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Rekening
2013
3.594
-901
2.693
0
-1.500
1.192

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
2.405
2.412
2.348
-700
-700
-777
1.705
1.712
1.571
0
0
0
0
0
0
1.705
1.712
1.571
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Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
64
78
141
0
0
141
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Programma 2 Werk en Inkomen
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

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

Hoofddoelstelling 2.2.
Het bieden van financiële ondersteuning
aan inwoners met een
inkomen op of rond het
bijstandsniveau
Collegeproducten
C6021
Uitkeringsverstrekking
C 6023 Kindplaatsen
C 6024 Sociale
werkvoorziening
C 6025 Armoedebestrijding
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Subdoelstellingen

Prestaties

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

Subdoelstelling 2.1.2.
Het behouden en
bevorderen van de
maatschappelijke
participatie van langdurige
of blijvend uitkeringsgerechtigden, waardoor
zoveel mogelijk burgers,
bijv. middels een
maatwerktraject in de
maatschappij gereintegreerd worden

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

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

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

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

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

Door uitvoering van het zgn.
armoedebeleid zo veel mogelijk
sociaal en maatschappelijk
geïsoleerde inwoners ondersteund
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Uitgangspunten voor dit programma:
Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid (‘voor wat, hoort wat’) staan centraal in het
gemeentelijk beleid op werk en inkomen. Uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen
meedoet aan de samenleving, bij voorkeur in een regulier dienstverband - primair in
diens eigen belang, maar ook in het belang van de samenleving.
Met een uitkering werkloos op de bank zitten is er niet bij. Als werk nog niet mogelijk is
wordt een actieve bijdrage verwacht. Het is uitdaging om hieraan op een constructieve en
zorgvuldige wijze invulling te geven.
Gericht arbeidsmarktbeleid blijft nodig om de aansluiting tussen (toekomstige) vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De inzet bij de begeleiding van cliënten door
IJmond Werkt! richt zich op het matchen van de competenties van individuele cliënten
met bedrijfsprofielen zodat mensen met beter perspectief en naar wederzijdse
tevredenheid geplaatst kunnen worden.
Contextomschrijving
Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in
werking. Met de Participatiewet komt er één
regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.
Iedereen die voorheen een beroep deed op de
Wet werk en bijstand (WWB) gaat onder de
nieuwe wet vallen. Ook gehandicapten met
arbeidsvermogen die voorheen een beroep
zouden doen op de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) of Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) gaan onder
de nieuwe wet vallen.
Het jaar 2014 heeft geheel in het teken gestaan
van voorbereiding op deze wet. De
verordeningen en de beleidsregels zijn
IJmondiaal aangepast op de nieuwe wet. Ook is
er actief samenwerking gezocht met de
gemeenten in Zuid-Kennemerland en het UWV.

Gemeenten moeten straks zorgen
dat nog meer mensen werk krijgen
en het inkomen aanvullen als
mensen niet (geheel) het
minimumloon kunnen verdienen.
Jonggehandicapten zijn voor de
gemeente een nieuwe doelgroep.
Het gaat landelijk jaarlijks om 10.000
jongeren met een arbeidsbeperking,
waarvan naar verwachting de helft
een uitkering zal aanvragen.
De Participatiewet regelt ook dat de
sociale werkvoorziening op termijn
ophoudt te bestaan. Vanaf 2015
komen er geen nieuwe mensen op
de wachtlijst.
Dit betekent dat mensen met een
arbeidsbeperking bij reguliere
werkgevers aan de slag moeten.

IJmond Werkt!
Vooruitlopend op de Participatiewet hebben de IJmondgemeenten hun reintegratiedienstverlening voor de WWB- en Wsw-doelgroep gebundeld in IJmond Werkt!,
het re-integratiebureau voor de regio. Door zoveel mogelijk groepsgewijs te werken wordt
de eigen kracht van de werkzoekende en de organisatie maximaal benut. Dit maakt het
mogelijk om, ondanks de afnemende re-integratiemiddelen, toch zoveel mogelijk mensen
naar werk te bemiddelen.
Overige wetswijzigingen
De Participatiewet brengt nog een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Dat zijn
de invoering van de kostendelersnorm, de algehele arbeids- en re-integratieplicht,
individualisering van de bijzondere bijstand en de plicht tot tegenprestatie.
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Beleid/kader dat van kracht is
•
Wet Werk en Bijstand
•
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers respectievelijk gewezen zelfstandigen en de daarop gebaseerde
nadere regelgeving
•
Wet sociale werkvoorziening
•
Verordening toeslagen en verlagingen
•
Maatregelenverordening
•
Re-integratieverordening
•
Handhavingsverordening
•
Verordening cliëntenparticipatie
•
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
•
Minimabeleid (inkomensondersteuning)
Programmadoelstelling
Het bevorderen van arbeidsparticipatie en/of het bieden van financiële ondersteuning
aan inwoners met een inkomen op of rond het bijstandsniveau.
Subdoelstelling 2.1.1
Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar de
arbeidsmarkt, waardoor zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van een uitkering.
IJmond Werkt!
IJmond Werkt! verzorgt voor de gemeente de re-integratie van WWB-ers en Wsw-ers. Dit
gebeurt zoveel mogelijk groepsgewijs. Waar nodig wordt er in de aanpak inmiddels
onderscheid gemaakt naar taalniveau, leeftijd, werkvermogen of afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo zijn er in 2014 intensieve taaltrajecten gestart en extra groepen voor
deeltijders. Tijdens de schoolvakantie zijn jongeren actief ondersteund bij het zoeken
naar vakantiewerk. Daarmee werd voorkomen dat deze jongeren in de uitkering kwamen.
Verder is er in samenwerking met het MKB een bijeenkomst georganiseerd voor 50+ers.
Ook heeft IJmond Werkt! samen met het UWV een werkgeversservicepunt (WSP)
ingericht dat de werkgever op een eenduidige manier ondersteunt bij het aannemen van
geschikt personeel uit de doelgroep. Hierdoor is het aantal detacheringen van Wsw-ers
bij reguliere werkgevers toegenomen. Door deze aanpak behaalt IJmond goede
resultaten op uitstroom en het uitplaatsen van Wsw-ers.
Bestrijding jeugdwerkloosheid
Eind 2013 hebben de negen gemeenten in de arbeidsmarktregio IJmond en ZuidKennemerland een rijkssubsidie ontvangen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Gemeente Haarlem is als centrumgemeente trekker van dit project en beheerder van de
financiën. De subsidie is in 2014 gebruikt voor extra inzet van jongerenadviseurs en
scholingsadviezen door het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig
schoolverlaters). Daarnaast is een deel van de subsidie besteed aan extra trajecten bij
leerwerkbedrijf Perspectief. De zogenaamde jongerenvoucher en de startersbeurs zijn in
het leven geroepen om werkgevers te stimuleren een jongere in dienst te nemen.
Het project eindigt in het voorjaar van 2015, daarna volgt een evaluatie van het project.
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Subdoelstelling 2.1.2
Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van langdurige of
blijvende uitkeringsgerechtigden, waardoor zoveel mogelijk burgers, bijvoorbeeld middels
een maatwerktraject, in de maatschappij gere-integreerd worden.
Sociale activering
In samenwerking met Stichting Welzijn Velsen zijn in totaal 40 uitkeringsgerechtigden
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt begeleid in een OK-traject (Onbenutte
Kwaliteiten). Dit traject duurt twee jaar en biedt mensen met een uitkering arbeidsmatige
dagbesteding. Het traject stelt mensen in staat om werkritme en –ervaring op te doen en
draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling.
Tegenprestatie
De pilot tegenprestatie die in 2013 is gestart is in 2014 voortgezet. Vanaf 1 januari 2015
is de gemeente verplicht de tegenprestatie op te leggen aan mensen met een uitkering.
Ondanks het verplichte karakter wil Velsen de nadruk leggen op de persoonlijke
ontwikkeling van de uitkeringsgerechtigde. Deze aanpak blijkt te werken, een deel van de
deelnemers aan de tegenprestatie blijkt na afloop van de tegenprestatie als vrijwilliger
door te gaan op de ‘werkplek’.
Subdoelstelling 2.2.1.
Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen op een
uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen, zodat zoveel mogelijk
rechthebbende inwoners gebruik maken van de beschikbare voorzieningen.
In 2014 zijn 740 aanvragen WWB behandeld, 34 aanvragen IOAW en 1 aanvraag IOAZ.
114 WWB aanvragen en 11 IOAW aanvragen werden afgewezen. In totaal werden de
aanvragen in 96,2% tijdig binnen de wettelijke norm afgedaan.
Subdoelstelling 2.2.2.
Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie en het doorbreken van het
maatschappelijk isolement van inwoners met een laag inkomen. Dit geschiedt door
uitvoering van het vastgestelde armoedebeleid.
Kindregelingen
2014 heeft in het teken gestaan van de kindregelingen. Zo zijn er ruim 100 10badenkaarten voor het zwembad verstrekt en bijna 200 fietsen. De 10-badenkaarten zijn
bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar en de fietsen worden verstrekt aan kinderen van 6
tot 18 jaar.
Eenmalige tegemoetkomingen
Eind 2014 is ook de eenmalige koopkrachttegemoetkoming verstrekt aan mensen met
een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Ruim 2000 mensen hebben hiervan
gebruik gemaakt. Afhankelijk van de leefvorm heeft deze groep € 70, € 90 of
€ 100 gekregen. In december 2014 is eveneens gestart met uitbetaling van de eenmalige
tegemoetkoming eigen risico in verband met de zorgverzekering.
‘Weekje weg’
Net zoals de voorgaande jaren hebben we in de zomer 19 gezinnen met een
minimuminkomen een weekje weg aangeboden. Dit hebben we samen gedaan met de
stichting Vrienden van Velsen-Noord. Deze stichting heeft het vervoer geregeld.
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Grafiek ontwikkeling omvang bijstandsgerechtigden

Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde- Realisatie Streef- Realisatie
meting meting

2013

waarden

2014

2014
Gemiddeld aantal

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2012

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2013

1.200

1.150

1.250

1267

4.010

4.500

3303

uitkeringsgerechtigden
(WWB, IOAW, IOAZ,
BBZ)
Aantal toegekende

4.505

aanvragen bijzondere
bijstand

Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.2.
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde-

Realisatie

Streef-

Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
Aantal re-integratie-

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2012

636

1.027

650

921

trajecten

Indicatoren bij subdoelstelling 2.2.2.
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde-

Realisatie

Streef-

Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
Aantal verleende kwijt-

Prestatie

Gemeentelijke realisatie

2012

1.360

1.466

1.400

1.371

scheldingen gemeentelijke
belastingen
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Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 2
Werk en inkomen
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
31.833
-26.242
5.591
0
-350
5.241

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
30.819
33.070
34.142
-24.773
-25.395
-26.480
6.046
7.675
7.661
0
0
0
-353
-1.251
-772
5.693
6.424
6.890

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
-1.072
1.085
14
0
-479
-465
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Programma 3 Maatschappelijke zorg
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

Subdoelstellingen

Prestaties

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

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

Hoofddoelstelling 3.2
Uitvoering geven aan de
wet Schuldhulpverlening

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

Collegeproduct
C 6039
Schuldhulpverlening

Hoofddoelstelling 3.3
Gezondheidszorg
Collegeproduct
C 6038 Volksgezondheid

Jaarverslag 2014

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

juni 2015

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

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

Zo hoog mogelijk percentage
inwoners dat in de Leefbaarheidsmonitor zijn/haar
gezondheid redelijk tot zeer
goed noemt
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Uitgangspunten voor dit programma
De eigen verantwoordelijkheid van inwoners staat centraal. Het college legt daarbij in zijn
beleid de nadruk op participatie en zelfredzaamheid. Waar een inwoner (tijdelijk)
ondersteuning nodig heeft, dient deze geboden te worden, bij voorkeur middels
collectieve voorzieningen en, als dat niet mogelijk of effectief is, middels individuele
voorzieningen. Maatwerk en vraaggerichtheid zijn uitgangspunten. Velsen stimuleert dan
ook eigen initiatieven van burgers (zoals in en rond de buurtaccommodaties) en inzet van
de omgeving van kwetsbare inwoners (mantelzorg, vrijwilligers e.d.) en stelt zich
terughoudend op bij het subsidiëren van voorzieningen, activiteiten en instellingen.
Echter, daar waar de kwetsbare burger aangewezen is op zorg, biedt Velsen hem of haar
een stevig vangnet. Dit is ook dan zoveel mogelijk gericht op reactivering in plaats van
het blijvend overnemen van de zorg.
Contextomschrijving
Regionale sociale agenda
In de regionale sociale agenda hebben de IJmondgemeenten aangegeven op welke
onderwerpen zij binnen het sociale domein willen samenwerken. De realisatie van de
decentralisaties en het versterken van de algemene voorzieningen staat in deze agenda
centraal. De Provincie Noord-Holland heeft in 2014 aan de IJmondgemeenten de
volgende subsidies voor regionale projecten toegekend.
1. Samenhang tussen de participatiewet en de andere decentralisaties
Doel van het project is het gezamenlijk implementeren van de Participatiewet en het
bewerkstelligen van een verbinding tussen de decentralisaties. De IJmondgemeenten
gaan daarbij zoveel mogelijk uit van eigen kracht, staan dichtbij de burger, stemmen het
dienstverleningsaanbod op elkaar af en stimuleren de participatie waar mogelijk onder
het motto: 'Iedereen doet mee'. Na afronding van dit project in 2016 zullen wij de
resultaten verantwoorden.
2. Informatievoorziening voor de decentralisaties in de regio IJmond
De IJmondgemeenten willen na de decentralisaties hun dienstverlening zodanig
vormgeven dat deze voor de burger ook echt verbetert. Daarnaast is het belangrijk dat de
dienstverlening efficiënter plaatsvindt, zodat de bezuinigingen die gepaard gaan met de
decentralisaties gerealiseerd kunnen worden. Dit kan bereikt worden door meer integraal
te werken en informatie-uitwisseling zoveel als mogelijk digitaal te ondersteunen. De
resultaten van dit project worden verantwoord in 2015.
In 2014 is het eerste deel van het project Vrijwillige inzet beëindigd. De resultaten van dit
project vindt u onder het kopje “Toename aantal vrijwilligers” onder Subdoelstelling 3.1.1.
Gezondheidsbeleid
Sinds de totstandkoming van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 is er een
aantal belangrijke ontwikkelingen geweest die gevolgen heeft voor het
gezondheidsbeleid. De decentralisaties van de Awbz en de jeugdzorg zorgen voor extra
taken voor de gemeenten en daardoor voor meer partners, zoals de huisartsen. Onder
andere vanwege de decentralisatie Jeugdzorg kunnen zij direct verwijzen naar de tweede
lijn, terwijl de gemeente de budgetten beheert. De gemeente intensiveert daarom haar
contacten met de huisartsen om hierover goede afspraken te kunnen maken.
Door de nieuwe jeugdwet zullen ook de positie en het takenpakket van de
Jeugdgezondheidszorg enigszins wijzigen. De samenhang tussen de
Jeugdgezondheidszorg en het jeugdbeleid wordt daarom steeds sterker. In programma 4
wordt hier uitgebreider op ingegaan.
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Beleid/kader dat van kracht is
• Verordening Wet inburgering 2013 gemeente Velsen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Wmo-visie (2012-2015)
• Wmo-uitvoeringsprogramma (beleidsnota’s op Wmo-deelterreinen)
• Woonvisie 2025
• Lokaal gezondheidsbeleid 2012 – 2015
• Visie luchtkwaliteit IJmond 2012-2016
• Bestuursafspraken 2011-2015: decentralisatie extramurale begeleiding/dagbesteding
• Notitie decentralisaties in het sociale domein
• Beleidsregels voor kleine participatie-instellingen
• Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2013 - 2014
• Wet Inburgering
• Wet Maatschappelijke ondersteuning
• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013
• Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2015
• Uitvoeringsnotitie sociaal wijkteam 2014-2016
Programmadoelstelling
Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijke
verkeer met specifieke aandacht voor de positie en de mogelijkheden van de kwetsbare
burgers
Velsen streeft naar een inclusieve samenleving: alle mensen met of zonder beperking
dienen volwaardig te kunnen deelnemen in en aan de samenleving. Kwetsbare inwoners
en mensen met een beperking hebben hierbij soms ondersteuning nodig. De
ondersteuningsvisie van de gemeente resulteert erin dat kwetsbare inwoners integreren
en geen belemmering meer voelen om te participeren, zelfstandig kunnen blijven wonen
en regie kunnen voeren over hun leven – het compensatiebeginsel. De ondersteuning
zelf vanuit Velsen wordt (meer dan nu het geval is) een sluitstuk: allereerst wordt
gekeken naar de eigen kracht van de inwoner en de ondersteuning die het netwerk rond
de inwoner kan bieden (de Kanteling). Vervolgens komen de collectieve voorzieningen in
beeld en in laatste instantie de individuele voorzieningen. Hiermee wordt onnodige en
ongewenste afhankelijkheid van een zorgende overheid voorkomen en wordt individuele
hulp geboden waar die ook echt nodig is.
Subdoelstelling 3.1.1.
Doelstellingen op het Wmo-gebied:
verbeteren sociale cohesie en participatie
verbeteren zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en
maatschappelijke integratie
verminderen knelpunten voor mantelzorgers
toename aantal vrijwilligers
het uitvoering geven van de gekantelde werkwijze van de Wmo
Verbeteren sociale cohesie en participatie
De Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een belangrijke partner bij het behalen van deze
doelstellingen. In 2014 hebben zij onder andere weer het club- en buurthuiswerk
uitgevoerd en een aantal activiteiten voor kwetsbare burgers. Daarnaast is in 2014 de
bouw het Terras gestart, naar verwachting wordt dit nieuwe buurthuis in Santpoort-Noord
in de eerste helft van 2015 opgeleverd. Met de SWV zijn dit jaar afspraken gemaakt om
in 2015 een gezamenlijke ‘veranderagenda’ te ontwikkelen. Daarin staat welke zaken
SWV en de gemeente de komende jaren willen veranderen om de transformatie – die
voortvloeit uit de decentralisatie- concreet handen en voeten te geven.
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Verbeteren zelfredzaamheid en zelfstandigheid
a. Eén digitale sociale kaart
In 2014 is aan u in een raadssessie Hulpwijzervelsen.nl gepresenteerd. Op deze site
kunnen inwoners en beroepskrachten in Velsen terecht voor vragen op het gebied van
ondersteuning en zorg. Maandelijks komen al meer dan 600 bezoekers naar deze site.
De verwachting is dat dit aantal blijft groeien. De website zullen wij onder de aandacht
blijven brengen van inwoners en beroepskrachten. Dit project is in 2014 afgerond.
Vanzelfsprekend zal de sociale kaart worden bijgehouden.
b. Eén centraal punt voor alle wegwijsvragen
In 2014 heeft het college de notitie “Toegang” vastgesteld, waarin de laagdrempelige
toegang tot hulp en ondersteuning voor de inwoners van Velsen is uitgewerkt. In dit
document is het Klant Contact Centrum benoemd tot het centrale toegangsportaal en
sociaal wijkteams als laagdrempelige (decentrale) toegangsportalen (zie verder onder
punt c. en programma 4 onder subdoelstelling 4.1.3).
c. Integrale samenwerking
In 2013 hebben wij een project ‘Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning’
aangekondigd met als doel de samenwerking tussen beroepskrachten te verbeteren en
een laagdrempelig aanbod te creëren voor inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig
hebben. In 2014 hebben wij hieraan invulling gegeven door het initiëren van twee sociale
wijkteams (voor Zee- en Duinwijk/IJmuiden-West; en IJmuiden-Noord en –Zuid). Ook zijn
in 2014 afspraken gemaakt met partners om nog twee sociale wijkteams te starten, zodat
begin 2015 een dekkend netwerk in Velsen ontstaat.
Verminderen knelpunten voor mantelzorgers
Socius heeft in 2014 geïnvesteerd in het beeld brengen van Velsense mantelzorgers.
Deze investering is onder andere terug te zien in de verdubbeling van het aantal
deelnemers aan de lokale dag van de mantelzorg in Velsen. Als mantelzorgers beter in
beeld zijn, kunnen organisaties gerichter ondersteuning aan mantelzorger bieden. In
2014 heeft Socius diverse bijeenkomsten georganiseerd, gericht op lotgenotencontact,
informatie & educatie en advies en begeleiding.
Mantelzorgers in beeld brengen en ondersteuning bieden in de wijken, heeft in 2014 ook
vorm gekregen via de twee Sociale wijkteams. Zij kregen in het laatste kwartaal van 2014
de opdracht om mantelzorg in hun wijken te signaleren. Het gaat hierbij om preventieve
signalering, het bieden van ondersteuning en het doorverwijzen naar Centrum
Mantelzorg van Socius.
Toename aantal vrijwilligers
In maart 2014 is BUUV IJmond gerealiseerd met subsidie van de Provincie NoordHolland (Regionale Sociale Agenda). Via BUUV kunnen inwoners van IJmondgemeenten met elkaar in contact komen voor eenvoudige hulpvragen. BUUV is
onderdeel van onze lokale basisinfrastructuur en via dit platform wordt de
zelfredzaamheid van Velsenaren gestimuleerd. Sinds de start van BUUV IJmond stijgt
het aantal deelnemers en berichten vanuit Velsen. Het Servicecentrum Vrijwilligerswerk
Velsen (onderdeel van Stichting Welzijn Velsen) coördineert BUUV en richt zich ook op
het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties.
Via het Platform Vrijwilligerswerk Velsen, hebben organisaties onderling afspraken
gemaakt over het werven, behouden en faciliteren van vrijwilligers. Tot slot heeft de
gemeente Velsen samen met Stichting Welzijn Velsen en Movisie in december 2014 een
netwerkbijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties en -coördinatoren van
zorgpartners. Het doel daarvan was om het versterken van de samenwerking tussen
formele en informele zorg en het bevorderen van de inzet van (zorg)vrijwilligers.
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Het uitvoering geven van de gekantelde werkwijze van de Wmo
Op 1 januari 2013 is gestart met de gekantelde werkwijze. Deze werkwijze heeft als doel
zich meer te richten op de hulpvraag van de burger in plaats van de voorzieningen die
vanuit de Wmo beschikbaar zijn. Ook de eigen mogelijkheden worden meer
aangesproken dan voorheen. Net als in 2013 heeft deze werkwijze ook in 2014 een
afnemend cliëntenbestand tot gevolg gehad. Waren er in januari nog 4631 Wmo-cliënten,
in oktober waren dit er nog 3934, een daling van 15%.
De lokale seniorenagenda
In het kader van de lokale seniorenagenda vond de afgelopen jaren elk kwartaal
bestuurlijk overleg plaats met de ouderenbonden (LSBO). De afstemming met de
ouderenbonden verloopt goed. Om deze reden hebben de ouderenbonden ervoor
gekozen om het overleg ambtelijk voort te zetten.
Decentralisatie van begeleiding en dagbesteding
Ter voorbereiding op de decentralisatie van de Awbz-taken, werkt Velsen nauw samen
met de gemeenten in de IJmond en Zuid Kennemerland. In 2014 is invulling gegeven
aan:
• Regionaal beleidsplan decentralisatie Awbz;
• De inkoop van maatwerkvoorzieningen (regionaal);
• Een nieuwe Wmo-verordening (incl. nadere regels en beleidsregels);
• De uitvoeringsorganisatie die nodig is om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren
(lokaal en regionaal).
• Communicatie met cliënten en inwoners van Velsen.
De gemeente Velsen is er klaar voor om de cliënten met ingang van 1 januari 2015 toe te
leiden naar de ondersteuning die zij nodig hebben.
Subdoelstelling 3.2.1
Het herstellen en bevorderen van financiële zelfstandigheid van inwoners bij schulden en
de kans op problematische schulden verkleinen
Om de preventie van schulden verder te optimaliseren heeft de raad voor de periode
2014-2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor de schuldhulpverlening. Ook het
kabinet heeft structureel een budget vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede en
schuldenproblematiek. In 2014 is een start gemaakt met het versterken van activiteiten
op het gebied van schuldpreventie. De gemeente richt zich op een aantal speerpunten,
namelijk: de financiële educatie van jongeren, het uitbreiden van de vroeg-signalering,
het verzorgen van goede voorlichting en nazorg en aandacht aan de nieuwe doelgroepen
zoals ondernemers en eigen huisbezitters. In 2014 is onder andere gestart met projecten
binnen het onderwijs, zijn budgetcursussen opgezet en is een hulplijn voor zelfstandigen
ingeschakeld.
In 2014 heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor schuldhulpverlening. Er
is voornamelijk beoordeeld op kwaliteit. De aanbesteding heeft niet werkelijk geleid tot
lagere kosten. Vanaf juni 2014 is een overeenkomst aangegaan met de organisatie
PLANgroep. Voorheen voerde Sociaal.nl Schuldsanering BV deze opdracht uit. Met de
inzet van Plangroep verwachten wij de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied
van schuldhulpverlening op een hoog niveau te kunnen voortzetten.
Subdoelstelling 3.3.1
Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van Velsen
De GGD en de JGZ Kennemerland hebben ook in 2014 uitvoering gegeven aan hun
wettelijke taken rondom infectieziektebestrijding, collectieve preventie en
jeugdgezondheidszorg. Ook zijn eind 2014 de resultaten van EMOV O (de
gezondheidsmonitor voor jeugdigen) bekend gemaakt door de GGD. De raad wordt in
het eerste kwartaal van 2015 geïnformeerd over de resultaten hiervan.
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In 2014 heeft het RIVM een Volksgezondheid Toekomst Verkenning tot stand gebracht.
Binnen de regio heeft deze geleid tot een gezamenlijke agenda voor de GGD en de 10
betrokken gemeenten. Doel hiervan is de onderlinge samenwerking te versterken, onder
andere door één regionale nota gezondheidsbeleid te ontwikkelen (met de mogelijkheid
om lokale accenten te leggen). Achtergrond hierbij is ook steeds de uitdaging om
preventief gezondheidsbeleid zo te organiseren, dat het een integraal onderdeel is van
het sociaal domein.
Om meer zicht te krijgen op de effecten van de luchtkwaliteit in de regio zijn begin 2014
de resultaten van de Gezondheidsmonitor IJmond gepresenteerd. GGD en RIVM hebben
hierin samengewerkt. Er bleken geen duidelijke aanwijzingen gevonden te kunnen
worden voor nadelige gezondheidseffecten in relatie tot de basismetaalindustrie wat
betreft astma/COPD, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en medicatiegebruik voor
deze aandoeningen. Het onderzoek liet wel zien dat in het hele onderzoeksgebied
blootstelling aan fijn stof door wegverkeer samenhangt met een hoger gebruik van
bloeddrukverlagende medicatie. Ook bleken bewoners in de IJmond significant meer
hinder en bezorgdheid ervaren dan bewoners uit andere onderzochte gebieden.
Deze monitor was één van de maatregelen die vanuit het Platform Milieu en Gezondheid
waren geïnitieerd. De andere maatregelen liggen vooral op het vlak van milieu en
ruimtelijke ordening.
Binnen de IJmond is er in 2014 een functionaris gestart, die zich tijdelijk richt op de
relatie tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Deze persoon –gefinancierd door het
ministerie- richt zich onder andere op het maken van samenwerkingsafspraken met
huisartsen. Want door de decentralisaties krijgen huisartsen meer te maken met –
bijvoorbeeld- de sociale wijkteams. Het is één van de vele aspecten van de transities die
de komende jaren verder uitgewerkt zullen worden.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.1
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie Streef- Realisatie
meting meting

2013

waarden

2014

2014
% mantelzorgers dat regelmatig of

Output Leefbaarheidsmonitor 2013

#

8%

#

#

Output Leefbaarheidsmonitor 2013

#

36%

#

#

Rapportcijfer sociale kwaliteit

Effect

#

6,2

#

#

Aantal buurtsportcoaches

Output Jaarverslag SWV

#

#

2,1

2,1

voortdurend knelpunten ondervindt
% inwoners dat actief is in
vrijwilligerswerk
Leefbaarheidsmonitor 2013
2014

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.2
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie Streef- Realisatie
meting meting

2013

waarden

2014

2014
Uitvalpercentage traject

Effect

schuldhulpverlening
Slagingspercentage minnelijke

Sociaal.nl / Plan

2012

13,59%

12%

6%

2012

13,59

24%

10%

groep
Effect

Sociaal.nl /Plangroep

schuldregeling
Jaarverslag 2014

juni 2015
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Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie Streef- Realisatie
meting meting

2013

waarden

2014

2014
Percentage WSNP verzoeken (Wet Effect

Sociaal.nl/Plangroep

2012

64,09%

59%

42%

Sociaal.nl/Plangroep

2012

202

196

170

Schuldhulpverlening Natuurlijke
Personen)
Aantal trajecten schuldhulpverlening Effect
Sociaal.nl

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.3
Indicator

Type

Bron

Laatst Waard Realisati Streef Realisa
e

e

e 2013

metin metin
g

g

-

tie

waard

2014

en
2014

% Inwoners dat de gezondheid redelijk tot zeer Output

Leefbaarheidsmonitor

2013

#

77%

#

goed noemt

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

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 3
Maatschappelijke Zorg
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
19.655
-2.523
17.133
0
-137
16.995

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
19.356
17.998
18.096
-2.215
-2.278
-2.774
17.141
15.721
15.322
0
0
0
0
-58
-58
17.141
15.663
15.264

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
-98
496
398
0
0
398

pagina 42

#

Programma 4 Jeugd en Educatie

Jaarverslag 2014

juni 2015
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

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

Hoofddoelstelling 4.1
Educatie, opvoed- en
opgroeiondersteuning en
hulp/zorg
Collegeproducten
C 6043 Leerplicht
C 6044 Leerlingenvervoer
C 6045 Lokaal onderwijsbeleid
C 6046 Volwasseneneducatie
C 6047 Centrum voor
Jeugd en gezin
C 6048 Overig jeugdbeleid

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

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

- Een integraal preventief aanbod voor kinderen,
jeugdigen en ouders/opvoeders die hulp/zorg
nodig hebben met het CJG als portaal
- Verdere ontwikkeling en afstemming van het
aanbod in het Centrum voor Jeugd en Gezin (23 inlooppunten)
- Realisatie ketenzorg en zorgcoördinatie
- Voorbereiding transitie Jeugdzorg en
afstemming met Passend Onderwijs en de
overige transities
- Er vallen geen kinderen buiten de boot

Hoofddoelstelling 4.2
Onderwijshuisvesting

Jaarverslag 2014

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

Subdoelstelling 4.1.2
Bevorderen en faciliteren van
participatie en zelfontplooiing
van kinderen en jeugdigen in
het sociaal-maatschappelijk
leven

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

Collegeproducten
C 6041 Huisvesting basisonderwijs
C 6042 Huisvesting voortgezet onderwijs

Prestaties

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

juni 2015

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

- Op basis van actuele prognoses tijdig en
planmatig inspelen op de behoefte aan
onderwijs- en andere accommodaties
- De onderwijsgebouwen voldoen aan de normen
volgens landelijke wet- en regelgeving.
- Actuele onderhoudsplanning per schoolgebouw
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Uitgangspunten voor dit programma
Talentontwikkeling is de rode draad voor dit programma. De basis daarvoor wordt gelegd
in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ter voorkoming van (taal)achterstanden bij
jonge kinderen en daarna het primair onderwijs. Een doorgaande lijn, van voorschoolse
educatie naar het VO en MBO, is een belangrijke voorwaarde. Het college kiest ervoor
deze talentontwikkeling mede in het licht van de Visie op Velsen 2025 te zien
(kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing). Daarbij wordt zo min mogelijk gekozen
voor financiële stimulering of aansturing, behalve waar een wettelijke taak ligt (zoals
onderwijshuisvesting, VVE en volwasseneneducatie). Het college wil daarbij de partijen
verbinden, hen via overleg stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en
stappen te zetten en alleen daar regisseren waar de wetgever die rol bij de gemeente
neerlegt (zoals in het kader van het CJG, de nieuwe Jeugdwet en de Lokaal Educatieve
Agenda).
Contextomschrijving
Jeugdzorg (vrijwillig en gedwongen kader)
Met de Bestuursafspraken 2011-2015 is bepaald dat de gehele jeugdzorg met ingang
van 1 januari 2015 overgaat naar de gemeenten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de
gemeente verantwoordelijk voor de volgende vormen van jeugdhulp:
− alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke
gezondheidszorg (jeugd-ggz), jeugdhulp in verband met een beperking (voorheen
Awbz, waaronder begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf),
gesloten jeugdhulp, en 'preventie', waaronder de jeugdgezondheidszorg;
− de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
− de uitvoering van jeugdreclassering (begeleiding na aanraking met justitie en/of
politie);
− advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.
In de beleidsvoorbereidingen en de implementatie van alle bij wet gestelde onderdelen
evenals de hiertoe noodzakelijke inrichting van de bedrijfsvoering, werkt de gemeente
Velsen actief samen met gemeenten en externe organisaties in de regio IJmond, Middenen Zuid- Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer.
Het gaat hier om de volgende wettelijke onderdelen, de genoemde onderdelen zijn
uitgewerkt voor zowel het vrijwillig als het gedwongen kader van drang of dwang (ingezet
als de veiligheid van het kind niet kan worden gegarandeerd):
1. De toegang tot Jeugdhulp;
2. De toeleiding tot jeugdhulp;
3. De inzet van Jeugdzorg;
4. Monitoring en beheer.
Bedrijfsvoering maakt integraal onderdeel uit van de 4 onderdelen.
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. 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. Het is de
bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen een plek vinden binnen het regulier onderwijs en
indien nodig daar ondersteuning krijgen. Passend Onderwijs heeft een belangrijke relatie
met Jeugdhulp en met het werk van de leerplichtambtenaren. De preventieve en
signalerende functies wordt steeds belangrijker. Scholen brengen in de Multi-Disciplinaire
Overleggen (MDO’s) en de Zorg Advies Teams (ZAT’s) de signalen vroegtijdig in kaart.
Leerplichtambtenaren, schoolmaatschappelijk werkers en CJG-coaches spelen hierbij
een belangrijke rol. In 2014 zijn afspraken gemaakt over de inzet met de gemeente, het
CJG, de Samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen.
Daarnaast is er een belangrijke relatie met de andere decentralisaties.
Jaarverslag 2014
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Beleid/kader dat van kracht is
• Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid “samenwerken aan Talent” 2012-2016
• Wet op de jeugdzorg
• Jeugdwet ( 1 januari 2015)
• Wet Passend Onderwijs (1 augustus 2014)
• Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte
• Wet kwaliteit (Voortgezet) Speciaal Onderwijs VSO (1 augustus 2013)
• Leerplichtwet
• Gemeentelijk Jeugdbeleid
• Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)
• Wet gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (OAB)
• Algemene subsidieverordening Velsen
• Verordening Leerlingenvervoer gemeente Velsen
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Velsen
• Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen Velsen
• Subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
• Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017
• Visiedocument Brede Scholen 2010-2014
• Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuiden Midden- Kennemerland.
Programmadoelstelling
Het bieden van kansen op talentontwikkeling, gericht op kennisontwikkeling en
persoonlijke ontplooiing van kinderen en jeugdigen en geven van ondersteuning aan hen
en hun ouders / opvoeders bij het opgroeien en opvoeden.
Op het gebied van jeugd gaat het er om dat jongeren zichzelf kunnen ontplooien en hun
talenten ontwikkelen en dat ze gezond en veilig op kunnen groeien. Zo worden zij
zelfstandige burgers die hun steentje bijdragen aan de toekomst van Velsen.
De basis voor talentontwikkeling wordt gelegd in voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
ter voorkoming van (taal)achterstanden bij jonge kinderen en daarna het primair
onderwijs. Het is essentieel voor jongeren dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar
aansluiten. De gemeente wil hierover met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
afspraken maken en hierbij vooral ook bestaande bedrijfsopleidingen betrekken. Binnen
het Platform Arbeidsmarkt vindt hierover, mede in het licht van het Techniekpact, overleg
plaats.
Een laagdrempelig aanbod, dat op preventie is gericht en maatwerk biedt waar nodig aan
kinderen/ jeugdigen (vroegsignalering, vroeginterventie) kan voorkomen dat jongeren te
snel in zwaardere vormen van (geïndiceerde) hulp/zorg terecht komen. Zowel in de
onderwijssector als de gezondheid- en zorgsector wordt van organisaties en instellingen
verwacht dat zij de participatie van burgers actief bevorderen, de eigen kracht van hen
aanboren en hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De op handen zijnde transitie
en transformatie van de jeugdzorg, het passend onderwijs en de Awbz bieden hiervoor
voldoende aanknopingspunten.
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Subdoelstelling 4.1.1
Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een
startkwalificatie en stimuleren en faciliteren van een doorgaande leerlijn.
Gemeenschappelijke Regeling
Sinds 1 januari is er sprake van een gemeenschappelijke Regeling (GR) schoolverzuim
en voortijdig schoolverlaten in de regio Zuid- en Midden- Kennemerland. Met de
inwerkingtreding van deze GR is de gemeenschappelijke regeling Centraal Meld- en
registratiesysteem RMC en leerplicht (CARel) ingetrokken. Voor de uitvoering en de
beleidsvoorbereiding is een Regionaal Bureau Leerplicht en RMC opgericht. De
gemeente Velsen participeert in deze GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten voor
wat betreft de administratie van de leerplicht en de RMC-functie. Samen met de
IJmondgemeenten heeft Velsen besloten de uitvoering van de leerplicht lokaal te blijven
voeren.
Ambtsinstructie
In 2014 is de ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Velsen 2014
herzien en vastgesteld. De herziening was noodzakelijk vanwege een aantal wet- en
beleidswijzigingen: beleid toptalenten, de Wet melding Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, wetswijziging leerplichtwet (gewijzigd toezicht op de naleving van de
leerplichtwet door scholen en onderwijsinstellingen) en de wetswijziging leerplichtwet in
verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht.
Invoering van de Entreeopleiding in het MBO per 1 augustus 2014
Om de kwaliteit en het rendement van de MBO-opleidingen te verbeteren en de uitval
van studenten te voorkomen is met ingang van 1 augustus 2014 de Entreeopleiding
(voormalig MBO niveau 1) ingevoerd in het MBO. De Entreeopleiding is gericht op het
behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs (MBO 2, 3, 4), maar ook
kan leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. Voor de Entreeopleiding is een bindend
studieadvies ingevoerd. Iedere student krijgt binnen vier maanden na de start van de
opleiding een bindend studieadvies. Bij gebrek aan resultaten kan de instelling de
leerling adviseren een andere opleiding te gaan volgen of het onderwijs te verlaten. Als
dit het geval is worden leerplichtambtenaren nauw betrokken in dit proces en helpen zij
bij het zoeken naar een alternatief. Op deze wijze wordt voorkomen dat een leerling thuis
komt te zitten.
Leerplicht en kwalificatieplicht
In het schooljaar 2013- 2014 is het aantal verzuimmeldingen vanuit de scholen met 29
licht gestegen naar 303 meldingen. Dit is vooral toe te rekenen aan een stijging van het
luxeverzuim. De leerplichtambtenaren hebben daar ook in 2014 extra op ingezet, onder
andere door controles vlak voor de schoolvakanties. Deze actie is dit jaar uitgebreid naar
het primair onderwijs. Het meeste verzuim vond nog steeds plaats binnen het MBO. De
overstap van het VMBO naar het MBO vormt een extra risicomoment. Ouders worden
actief geïnformeerd over de kwalificatieplicht en VMBO scholen worden verzocht melding
te doen van leerlingen die niet bij het vervolgonderwijs waren aangemeld. Een andere
verklaring voor de toename van het aantal verzuimmeldingen is de verdere intensivering
van de contacten tussen de leerplichtambtenaren en de scholen.
Veelvuldig verzuim op school kan een signaal zijn voor voortijdige schooluitval en voor
andere problematiek. Daarom hebben in 2014 de leerplichtambtenaren in het kader van
hun signalerende functie nauwe contacten onderhouden met de Multi Disciplinaire
Overleggen (MDO’s) en de Zorg Advies teams (ZAT’s) op scholen en met de sociaal
wijkteams. Ook maakten zij meldingen in de Verwijsrisico-index (VIR).
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Thuiszitters
Thuiszitters zijn te onderscheiden in twee groepen: leerlingen die niet op een school
staan ingeschreven zonder vrijstelling (absoluut verzuim) en leerlingen die wel op een
school staan ingeschreven, maar langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen
(thuiszitters). De groep leerlingen die niet op een school staat ingeschreven is relatief
klein. In 2014 ging het om vier leerlingen. De informatie over de groep thuiszitters die
langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen wordt uitgewisseld met de
Samenwerkingsverbanden Voortgezet en Primair Onderwijs om zo een complete lijst te
krijgen. Samen met de leerling, de ouders, de school, eventueel betrokken
hulpverleningsinstanties en de Samenwerkingsverbanden wordt een plan opgesteld om
de leerling weer zo snel als mogelijk in het onderwijs te krijgen. In het schooljaar 20132014 hebben de leerplichtambtenaren 27 leerlingen actief terug naar het naar het
onderwijs begeleid.
Combinatiefunctionarissen
In 2014 is er voor 6,1 fte aan combinatiefunctionarissen ingezet. Daarnaast is er voor 2,1
fte aan buurtsportcoaches ingezet. De totale inzet van 8,2 fte komt overeen met de
landelijke richtlijn. Deze functionarissen dragen vraaggericht bij aan het ondersteunen
van sportverenigingen en het verzorgen en coördineren van cultuureducatie en sport op
school. Dit vindt zowel binnen- als buitenschools plaats.
De combinatiefunctionaris sport voor Velserbroek heeft bijvoorbeeld op bijna alle scholen
in deze wijk een groot atletiek introductieprogramma uitgevoerd, genaamd Athletics
Movements. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van basisschoolleerlingen in
combinatie met de sport atletiek. In 2015 volgen de wijken Santpoort-Noord en Driehuis.
De combinatiefunctionaris voor Velsen-Noord heeft in 2014 onder meer de lessen
bewegingsonderwijs op de Triangel, de naschoolde lessen sportmix en de ondersteuning
van vijf sportverengingen op sportpark Rooswijk verzorgd zoals de coördinatie van de
jaarlijkse open dag. De cultuurcoaches doen veelal kleinere projecten. De cultuurcoach
Velsense Inter Scholaire (VIS) coördineerde bijvoorbeeld de jaarlijkse talentenjacht voor
voortgezet onderwijsscholen in Velsen. Bij deze activiteit komen de disciplines muziek,
zang, dans en beeldende kunst aan bod.
Onderwijsachterstandenbeleid/peuterspeelzaalwerk
Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn Rijksmiddelen voor het
Onderwijsachterstandenbeleid in het kader van de Wet Oké ingezet voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze gelden dienen om de kwaliteit te verhogen van de
voorzieningen op scholen en met name de peuterspeelzalen. Dit jaar is gestart met de
implementatie van een peutervolgsysteem (Kijkwijzer) op de peuterspeelzalen. Informatie
uit dit systeem is behulpzaam bij het realiseren van de doorgaande lijn en
peuterspeelzaal en basisschool goed op elkaar te laten aansluiten. Ook is de
samenwerking tussen scholen (schakelklassen) en peuterspeelzalen versterkt. Op de
peuterspeelzalen is gewerkt aan de verhoging van het taalniveau van de leidsters. Uit de
eerste 0-meting bleek dat die van een redelijk hoog niveau is. Het bereik van VVE in
Velsen blijft onverminderd hoog, namelijk 97% (in aantallen: 184).
Naleving kwaliteit kinderopvang
Er zijn veel voorzieningen voor kinderopvang in Velsen. Elke voorziening voor
kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente is
verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van deze kwaliteit. De GGD
Kennemerland voert namens de gemeente het toezicht uit op basis van een
toezichtmodel. Hierbij wordt uitgegaan van risico gestuurd toezicht. Per
kinderopvanglocatie (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus)
zijn risicoprofielen gemaakt die bepalend zijn voor de inspectieactiviteiten. Zo wordt er
meer tijd en aandacht worden besteed aan locaties waarvan wordt vermoed dat deze niet
aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen, terwijl de inspectieduur wordt verlaagd waar
dat wel kan. Daarbij is voor 2014 gekozen dat 30% van de gastouders wordt
gecontroleerd. Hiermee is voldaan aan de maximale wettelijke steekproef die hiervoor
geldt.
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Nieuw in 2014 is de wettelijk verplichte uitbreiding van de inspecties op de aspecten ‘vierogen principe’ en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de GGD
Kennemerland is afgesproken dat elk kinderopvangcentrum in ieder geval éénmaal per
jaar wordt geïnspecteerd op beide aandachtspunten. Als gevolg hiervan nemen de
inspecties 0,5 uur meer tijd in beslag. Het inspectieschema voor 2014 is nagenoeg
afgerond en uit de rapportages blijkt dat de kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen.
In december 2014 heeft de Inspectie onderwijs aangegeven dat de uitvoering van het
toezicht kinderopvang over 2013 op orde was en er geen aanleiding is om het toezicht in
de gemeente Velsen nader te onderzoeken.
Subdoelstelling 4.1.2
Bevorderen en faciliteren van participatie en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen in
het sociaal-maatschappelijk leven.
Maatschappelijke stages
Met de start van schooljaar 2014-2015 verviel de wettelijke verplichting voor de
Maatschappelijke Stages (MaS). Schoolbesturen ontvangen gedurende het schooljaar
2014-2015 nog wel gelden van het Rijk om de Maatschappelijke stages af te bouwen.
Gemeenten ontvangen na 1 januari 2015 geen budget meer om de Maatschappelijke
stages in de huidige vorm financieel te ondersteunen. In de Lokale Educatieve Agenda
(LEA) gaven scholen aan dat zij de MaS in de meeste gevallen ook zonder deze
gemeentelijke bijdrage zelf zullen voortzetten. De gemeente Velsen, de schoolbesturen
en de Stichting Welzijn Velsen hebben gezamenlijk afgesproken dat de functie van
stagemakelaar vanaf 2015 stopt.
Jongerenwerk
Het jongerenwerk zet in op participatie, talentontwikkeling, ontmoeting,
overlastbestrijding, signalering, informatie, advies en doorgeleiding naar hulp en werk.
Stichting Welzijn Velsen heeft zich in 2014 gericht op de uitgangspunten
Welzijn/Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Concreet betekent dit dat zij meer vraaggericht zijn
gaan werken en dat jongeren actief worden ingezet bij planvorming en uitvoering.
Bij het ambulant jongerenwerk neemt overlastbestrijding een aanzienlijke plaats in vanuit
het preventief jeugdbeleid. Met gemeente en partners zijn afspraken gemaakt hoe
partners met elkaar samenwerken om jeugdoverlast zo veel als mogelijk te voorkomen.
Ook zijn er afspraken gemaakt met de sociaal wijkteam en de CJG-coaches.
Sportief educatief Programma Playing for success
Playing for Success (PfS) is een sportief en educatief programma, dat de uitdagende
wereld van het betaald voetbal benut om de motivatie en het zelfvertrouwen te vergroten
van onderpresterende leerlingen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar. Door het volgen van dit
programma kunnen leerlingen hun eventuele achterstanden in taal, rekenen en ICT
inlopen. In juni 2014 heeft de gemeente Velsen een samenwerkingsconvenant getekend
met de onderwijspartners in het primair en voortgezet onderwijs, Sportclub Telstar,
Maatschappelijke Stichting Telstar Thuis in de Wijk, Hogeschool INHolland, Sportsupport
en Playing for Success Nederland. Partijen committeren zich aan het realiseren en
operationeel houden van het leercentrum in het Tata Steel Stadion. De bijdrage van de
gemeente bestaat uit het verstrekken een jaarlijkse waarderingssubsidie. In oktober is
gestart met de eerste groep van 15 leerlingen.
Subdoelstelling 4.1.3
Voorkomen van (het ontstaan van) achterstanden waardoor jonge burgers van Velsen
(later) belemmerd worden om volwaardig in de maatschappij te functioneren.

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 49

Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2014 is krachtig ingezet op de doorontwikkeling van het CJG IJmond als
toegangspoort voor jeugdhulp, en de aansluiting van het CJG op de sociale wijkteams
(zie programma 3), het onderwijs en de wettelijk bevoegde medische verwijzers (o.a.
huisartsen, jeugdarts GGD etc.).
Ook is een start gemaakt met het integreren van de CJG jeugd preventiewerkers in de
sociale Wijkteams. De verdere uitwerking hiervan volgt in het 1e kwartaal 2015. Hierbij is
ook aandacht voor de wijze waarop het huidige aanbod voor kinderen, jeugdigen en hun
ouders/opvoeders waar het gaat om lichte informatie/advies en opvoedvragen
geïntegreerd kan worden binnen de sociale wijkteams. Keten en zorgcoördinatie wordt
uitgevoerd op verschillende niveaus:
− de 0e lijn Verenigingen/vrijwilligersorganisaties etc.;
− de 1e lijn Netwerkpartners CJG IJmond, sociale wijkteams etc.;
− de 2e lijn CJG coaches, jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen:
jeugdreclassering en jeugdbescherming, inclusief AMHK en crisisdienst).
Op alle niveaus zijn in 2014 afspraken gemaakt over de coördinatie van hulp/zorg (regie)
conform de ‘Wrap Around Care’ methodiek (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) en de
afstemming hierover met zowel de cliënt en zijn of haar sociale omgeving, als de
betrokken hulpverleners.
Transitie jeugdzorg
In het kader van de transitie jeugdzorg zijn in 2014 belangrijke stappen gezet:
• Toegang tot jeugdhulp: Inwoners met hulp en of zorgvragen kunnen terecht bij de
sociale wijkteams. Waar het jeugdhulp betreft worden de CJG coaches
ingeschakeld, zij zijn aangehaakt op de sociale wijkteams (zie programma 3);
• Toeleiding tot jeugdhulp: Inwoners met een meervoudige en complexe
jeugdhulpvraag kregen een CJG coach toegewezen. Deze coach stelde samen met
de jeugdige, de ouders/opvoeders en het sociale netwerk een ondersteuningsplan
op en voerde samen met het gezin de regie op het plan. Voor het al dan niet
toekennen van een specialistische voorziening jeugdhulp is in 2014 de verordening
jeugdhulp vastgesteld;
• De inzet van jeugdhulp In 2014 zijn contracten afgesloten tussen de gemeente en
jeugdzorgaanbieders voor alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente met ingang
van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor draagt. De contracten zijn
ondertekend op 31 oktober 2014;
• Monitoring en contractbeheer Met de jeugdzorgaanbieders zijn contractuele
afspraken gemaakt over monitoring. Contractbeheer is in voorbereiding, de eerste
stappen zijn gezet in 2014, definitieve uitwerking volgt in het 1e kwartaal 2015.
Voor de afstemming tussen de transitie jeugd en passend onderwijs is in 2014 ‘Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)’ gevoerd met het samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs. Dit heeft geresulteerd in het ‘Beleidsplan jeugdhulp
IJmondgemeenten’ en de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs. Beide een
verplichting op grond van respectievelijk de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs. De
gemeente Velsen is er klaar voor om per 1 januari 2015 de nieuwe taken op het gebied
van de jeugdzorg uit te voeren.
Schoolmaatschappelijk werk
In zowel het primair(PO) als het voortgezet onderwijs(VO) is het schoolmaatschappelijk
werk actief, uitgevoerd door Socius. In 2013/2014 is in IJmond een tweetal pilotprojecten
uitgevoerd met subsidie van de provincie, dit is uitgevoerd in nauwe
samenwerkingsrelatie met het onderwijs. Uit de evaluatie van deze pilots bleek dat
schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs in Velsen goed
functioneert en tot preventieve ondersteuning leidt, waardoor veel problematiek tijdig
wordt opgelost.
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In 2014 zijn concrete afspraken gemaakt over de inzet van het schoolmaatschappelijk
werk en de CJG-coaches. Zij zijn verantwoordelijk voor de toegang/toeleiding tot
jeugdzorg en de onderwijsinstellingen. Voor het PO geldt dat er voldoende dekking zal
zijn vanuit het schoolmaatschappelijk werk en dat eerste aanspreekpunt op school zijn.
Als wordt geconstateerd dat het om zwaardere problematiek gaat, wordt de CJG-coach
ingeschakeld. Alle scholen binnen het VO hebben een vaste CJG-coach als
contactpersoon.
Subdoelstelling 4.1.4.
Het realiseren van voorzieningen om maatschappelijke en/of educatieve ontwikkeling van
burgers in de maatschappij te bevorderen.
Volwasseneneducatie
Het budget volwasseneneducatie (in 2014 onderdeel van het participatiebudget) is
aangewend om taalcursussen in te kopen bij het Nova-college. In totaal hebben daar
ongeveer 100 inwoners uit Velsen deelgenomen. Dit zijn vooral volwassenen die
analfabeet of laaggeletterd zijn, of die in bepaalde inburgeringstrajecten zitten. Daarnaast
heeft een aantal jongeren deelgenomen die (nog) geen startkwalificatie hebben.
Subdoelstelling 4.2.1.
Het realiseren en in stand houden van huisvestingsvoorzieningen t.b.v. jeugd en
educatie.
Nieuwbouw
In 2014 is de nieuwbouw van basisschool de Klipper, onder de nieuwe naam de Origon,
in gebruik genomen en is de modernisering/verbouwing van het Molenduin in SantpoortNoord gereed gekomen. De leerlingen die tijdelijk les kregen in het schoolgebouw aan de
Heidestraat in IJmuiden zijn in de herfstvakantie terugverhuisd naar hun eigen
schoolgebouw. De nieuwbouw van basisschool de Zandloper wordt momenteel samen
met de sporthal en een peuterspeelzaal gerealiseerd in het project “de Ring”. De
oplevering van dit gebouw staat medio 2015 gepland. Ook de nieuwbouw van de Brede
School in Velsen-Noord vordert gestaag. De verwachting is dat de leerlingen nog voor de
zomervakantie van 2015 hun nieuwe schoolgebouw kunnen betrekken.
In de herfstvakantie van 2014 zijn de leerlingen van de Bosbeekschool in SantpoortNoord verhuisd naar een tijdelijke locatie zodat de nieuwbouw op de huidige locatie
gerealiseerd kan worden. Het gebouw is inmiddels gesloopt, met uitzondering van het
deel dat in de nieuwbouw wordt geïntegreerd. De planning is dat de nieuwbouw eind
2015 wordt opgeleverd. De nieuwbouw van het VMBO-deel van het Vellesan College
start in 2015. In 2014 is de laatste hand gelegd aan de planvorming. Naar verwachting is
het nieuwe schoolgebouw medio 2016 klaar.
Onderhoud
Tot 1 januari 2015 was de gemeente Velsen verantwoordelijk voor de bekostiging van het
buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor het primair en speciaal onderwijs. Na
deze datum ontvangen de schoolbesturen deze financiële middelen rechtstreeks van het
rijk. In 2014 is het onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning uitgevoerd,
zodat alle schoolgebouwen zonder achterstanden in het onderhoud in goed overleg aan
de schoolbesturen zijn overgedragen. Ook is er een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning opgesteld zodat de schoolbesturen voor de komende jaren weten
welk onderhoud zij de komende jaren kunnen verwachten.
Masterplan Onderwijshuisvesting
In 2013 heeft een rekenkameronderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop de
gemeente Velsen omgaat met de onderwijshuisvesting. De conclusie was dat dit efficiënt
en effectief gebeurt. De rekenkamer deed de aanbeveling niet met het opstellen van een
nieuw plan te wachten tot de looptijd van het huidige Masterplan voorbij is (2017). In
2014 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een bijgesteld Masterplan. Er zijn
gesprekken gestart met de schoolbesturen en er zijn gegevens verzameld. Ook zijn
nieuwe leerlingenprognoses opgesteld.
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 4.1.1
Indicator

Type

Het percentage (potentiële) Input
Brede Scholen (6) met

Bron

Laatste
meting

Waarde meting

Realisati Streef- Realisat
e 2013 waarde ie 2014
n 2014

Gemeente Velsen

2014

2014

100%

100%

100%

Gemeente Velsen

2013

2013

Cultuur 65

60

n.n.b.

Sport 25

15

n.n.b.

PM

indicator

eigen visie en draagvlak in
de wijk/buurt
Aantal gerealiseerde

Output

projecten in het kader van

indicator

de combinatiefuncties
Aantal vroegtijdig

Output

schoolverlaters

Schooljaar

Schooljaar

Schooljaar

160

Regionaal Meld- en 2012-2013

Rapportage

2012-2013

2012-2013

2,7%

Coördinatiepunt

134
2,3%

Bereik binnen doelgroep

Output

LEA-rapportage

2013

2013

98%

98%

97%

Voorschoolse Educatie

Indicatoren bij hoofddoelstelling 4.1.3
Indicator

Door frontoffice

Type

Bron

Laatste
meting

Waarde - Realisatie Streef- Realisatie
meting
2013
waarden
2014
2014

Output

CJG Velsen

2013

2013

125

200

PM

Output

CJG Velsen

2013

2013

45

50

PM

Effect

VIR

2013

1240

450

1.4717

afgehandelde
hulpvragen bij CJG
Velsen
Doorverwijzingen naar
backoffice/inroepen
expertise
Aantal meldingen in VIR

2013

met een match
(IJmond, niet opgesplitst
naar gemeente maar
naar organisatie)
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Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 4
Jeugd en educatie
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
11.524
-1.970
9.554
0
-442
9.112

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
12.010
12.350
12.245
-1.671
-1.572
-1.599
10.340
10.778
10.646
0
0
0
0
-177
-633
10.340
10.601
10.013

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
105
26
131
0
456
588
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Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen

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

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

Jaarverslag 2014

Subdoelstellingen

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

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

juni 2015

Prestaties

- Subsidiëren van bibliotheek,
podiumkunst, kunsteducatie en
ongeveer 60 amateurkunstinstellingen
- Faciliteren van inhoudelijke
samenwerking tussen de culturele
instellingen
- Faciliteren van de totstandkoming van
een Kunstmenu voor het Primair
Onderwijs en de Rondjes Cultuur voor
het Voortgezet Onderwijs
- 22 % van de Velsenaren is lid van de
bibliotheek. De bibliotheek leent per
jaar ruim 400.000 materialen uit.

- Ontwikkelen van digitale routes om op
een moderne manier de historie, kunst,
monumenten en archeologie van
Velsen te tonen
- Ontwikkelen van activiteiten in het
Historisch Informatie Punt (“TOEN”)
van de bibliotheek
- Faciliteren van de totstandkoming van
een innovatie- en informatiecentrum
aan de kust, waarin de activiteiten van
het Pieter Vermeulen Museum een
plek kunnen krijgen
- Aandacht voor de instandhouding van
gemeentelijke monumentale panden
alsmede het behouden en verbeteren
van de bouwkundige resp.
onderhoudsstaat van de overige
(toekomstige) monumentale panden
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Uitgangspunten voor dit programma
Voor de binding van jonge mensen aan Velsen, en met name IJmuiden, is het belangrijk
dat er goede mogelijkheden zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. De kustzone
biedt in dat opzicht nog vele mogelijkheden. Dat geeft IJmuiden ook als woonstad een
bijzonder karakter en identiteit. Kunstenaars kunnen hierbij een belangrijke rol spelen,
bijvoorbeeld door broedplaatsen te ontwikkelen waarbij de gemeente een faciliterende rol
kan spelen.
Het college wil, ondanks de teruglopende middelen op rijks- en provinciaal niveau, een
basisaanbod op het gebied van cultuur ondersteunen. Daarnaast wil het college slimme
verbindingen van cultuur met andere sectoren in de maatschappij stimuleren.
Contextomschrijving
De minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) heeft in juni 2013 haar
beleidsbrief ‘Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende
samenleving’ aan de kamer voorgelegd. De legitimatie van cultuurbeleid ligt volgens de
minister in het feit dat de verschillende waarden van cultuur voor de samenleving zonder
bemoeienis van de overheid onvoldoende tot uitdrukking kunnen komen. Door
ondersteuning vanuit de overheid blijft het cultuuraanbod toegankelijk en betaalbaar en
wordt de kwaliteit gewaarborgd. De overheid kan daarin partijen bij elkaar brengen en
heeft daarmee een faciliterende rol in de vorm van initiatief nemen, partijen ertoe
aanzetten om samen te werken, kennis uit te wisselen en toegankelijk te maken. En de
overheid kan ervoor zorg dragen dat kinderen en jongeren cultuuronderwijs krijgen en
hun talenten kunnen ontwikkelen.
Deze visie past naadloos op de activiteiten van de gemeente en de kunst- en
cultuurinstellingen op lokaal en regionaal niveau. Culturele en maatschappelijke
organisaties zoeken de samenwerking vanuit het idee dat zij samen beter kunnen
inspelen op de behoefte van de inwoners van Velsen en de regio. Op die manier is het
mogelijk om ook in tijden van schaarse middelen een kwalitatief goed aanbod in stand te
houden.
Eind 2013 heeft de raad een nieuwe Cultuurnota voor de periode 2014-2017 vastgesteld.
Als speerpunten van beleid zijn gekozen cultuureducatie en het verbinden van cultuur
met andere sectoren in de samenleving.
Invulling strategische prioriteiten
Kust Innovatie- en Informatiecentrum(KIIC)
In 2014 is de financiële haalbaarheid van het Kust Informatie en Innovatie Centrum
verkend. Er is een verkenningsronde uitgevoerd waarin verschillende partijen zijn
benaderd. In het collegeakkoord 2014-2018 is opgenomen dat voor het Kustinformatieen innovatiecentrum met daarin opgenomen het Pieter Vermeulen Museum (in
vernieuwde opzet) en eventueel gekoppeld met een Lifelab een deel van het benodigde
geld beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Uitgangspunten zijn dat de stenen
worden betaald door de gemeente, de inrichting door sponsorwerving gerealiseerd wordt
en dat de exploitatie meerjarig sluitend is. De gemeente blijft met deze constructie
eigenaar van het gebouw. Het raadsbesluit om wel of niet door te gaan met het KIIC
komt begin 2015 in de raad aan de orde.
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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
• Beleidsbrief minister van OCW “Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een
veranderde samenleving” juni 2013
• Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014 -2017 “Cultuur kleurt het leven”
• Collegeakkoord 2014-2018
Programmadoelstelling
Het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren en het verrijken van de
belevingswereld van alle inwoners van Velsen door met kunst en cultuur in aanraking te
komen.
Subdoelstelling 5.1.1
Het creëren en in stand houden van een basisaanbod op het gebied van de bibliotheek,
amateurkunst, podiumkunst, beeldende kunst en cultuureducatie
Na de vaststelling van de Cultuurnota eind 2013 is in april 2014 door het college een
uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2014-2017 vastgesteld, waarin de speerpunten
zijn uitgewerkt in concrete actiepunten.
Het Kunstencentrum (als penvoerder) en de Bibliotheek (als partner) hebben het
programma ‘cultuureducatie met kwaliteit’ op de eerste twee scholen voor primair
onderwijs geïmplementeerd.
In 2014 heeft de gemeente op het gebied van kunst en cultuur de Stadsschouwburg, het
Kunstencentrum, de Bibliotheek, de diverse musea, amateurkunstinstellingen en
culturele evenementen gesubsidieerd. Daarbij is het tweede deel van de bezuiniging op
het Kunstencentrum gerealiseerd, als uitvoering van een besluit uit 2011. Voor het
Voortgezet Onderwijs zijn door de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum ‘Rondjes
Cultuur’ in het voorjaar en najaar georganiseerd.
Het jaar 2014 stond verder in het kader van de doorstart van het Witte Theater zonder
subsidie. Er is gewerkt aan mogelijkheden om het Witte Theater als laagdrempelige
podiumvoorziening voor Velsen te behouden. Medio 2014 bleek dat dit niet mogelijk was
in de vorm van een erfpachtconstructie. Daarop heeft de stichting Witte Theater
aangegeven een doorstart te willen maken. Er is een nieuw stichtingsbestuur gevormd en
het tweede half jaar van 2014 is benut voor een opknapbeurt van met name de foyer en
het horecagedeelte van het gebouw. Begin 2015 zal het Witte Theater weer open gaan
voor het publiek. Bij de professionele programmering wordt samengewerkt met de
Stadsschouwburg.
Subdoelstelling 5.1.2
Het bewustmaken van de inwoners van de waarde en het in stand houden van het
cultuurhistorisch erfgoed van Velsen
In 2014 is aandacht besteed aan de instandhouding van gemeentelijke monumentale
panden en aan de verbetering van de bouwkundige staat en het onderhoud van
(toekomstige) monumentale panden. Dit speelt een belangrijke rol bij de bewustwording
van de inwoners van de waarde van ons cultuurhistorisch erfgoed. Vanaf 2014 kunnen
geïnteresseerden informatie over alle aanwezige monumenten in Velsen terugvinden op
de gemeentelijke website, dit project wordt in 2015 voltooid. Eigenaren van gemeentelijke
monumenten konden ook in 2014 vanuit het gemeentelijke Monumentenfonds subsidie
aanvragen voor onderhoud of restauratie van hun pand.
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Door het ministerie van Onderwijs Cultuur &Wetenschap zijn in 2014 zowel het
gemeentehuis in IJmuiden als het aulagebouw van begraafplaats Duinhof aangewezen
als rijksmonument.
In samenhang met het beleidsveld toerisme en recreatie wordt gewerkt aan (digitale)
routes om interessante (historische) locaties in Velsen te belichten. Daarnaast heeft
Velsen meegewerkt aan het programma ‘Buitenplaatsen in Beeld” en is het boekje
‘Beelden van Velsen’ opnieuw verschenen. Verder is de nieuwsbrief ‘Monumenteel’ weer
een aantal keren verschenen en is er aandacht besteed aan de Open Monumentendag.
De bibliotheek besteedt in haar historisch informatiepunt ‘Toen’ regelmatig aandacht aan
historische gebeurtenissen in Velsen. Er wordt samengewerkt met onder andere het
Noord-Hollands Archief, waar de oude archieven van de Gemeente Velsen zijn
opgeslagen en toegankelijk zijn gemaakt. Ook wordt er samengewerkt met alle
organisaties, verenigingen en instellingen in Velsen die zich actief met erfgoed
bezighouden
In 2014 is er verder gewerkt aan een archeologisch beleidsplan en bijbehorende
verordening. In dit plan wordt het kader vastgesteld op basis waarvan Velsen
beslissingen kan nemen over het verantwoord omgaan met het bodemarchief. Het plan
zal in 2015 worden vastgesteld.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 5.1
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie
meting meting

2013

Streef- Realisatie
waarden

2014

2014
Het % inwoners dat

Effect

Leefbaarheidmonitor 2013

19%

19%

#

#

Leefbaarheidmonitor 2013

73%

73%

#

#

Leefbaarheidmonitor 2013

57%

57%

#

#

2014

62.000

70.000

75.000

62.000

2014

1.335

1.189

1.350

1.335

2014

21,7

22%

22%

21,7%

actief deelneemt aan
kunst en cultuur
Het % inwoners dat in de Output
afgelopen 12 maanden
minimaal 1 culturele
voorziening heeft
bezocht
Het % inwoners dat in de Output
afgelopen 12 maanden
minimaal 1 culturele
voorziening in Velsen
heeft bezocht
Aantal bezoekers
Stadsschouwburg

Prestatie Jaarverslag
Stadsschouwburg

Velsen
Aantal cursisten
Kunstencentrum

Prestatie Jaarverslag
Kunstencentrum

Het % inwoners dat lid is Waarde Jaarverslag
van de gemeentelijke

Jaarverslag 2014

bibliotheek

juni 2015
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Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie
meting meting

2013

Streef- Realisatie
waarden

2014

2014
openbare bibliotheek
Het aantal uitleningen

Prestatie Jaarverslag

van de openbare

2014

307.233

442.500

420.000

307.233

bibliotheek

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

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 5
Cultuur en culturele voorz.
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
5.154
-22
5.132
0
-359
4.773

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
4.363
4.786
4.569
-63
-47
-81
4.300
4.739
4.488
0
0
0
0
-110
-96
4.300
4.629
4.392

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
217
34
251
0
-14
237
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Programma 6 Sport
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Doelenboom
Hoofd-

Sub-

Hoofddoelstelling 6.1.
Exploitatie sportaccommodaties
Collegeproduct
C 6061 Exploitatie
sportaccommodaties

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

Jaarverslag 2014

Prestaties
doelstellingen

doelstellingen

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

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

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

- 72 % sportdeelname
- gemiddeld rapportcijfer 7.4 voor
gemeentelijke sportaccommodaties
- gemiddelde bezettingsgraad 81%
(gemeentelijke.)
binnensportaccommodaties
- 255.000 zwembadbezoeken
- 10% van de sportverenigingen heeft
maatschappelijke functie
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Uitgangspunten voor dit programma
Om het huidige sportniveau te behouden en stappen voorwaarts te maken, heeft het
college de sportagenda 2013-2016 opgesteld. Met deze agenda komt het college
tegemoet aan de wens van de raad om een compacte sportagenda. De sportagenda
bestaat uit vijf thema’s waarop de gemeente de komende jaren wil investeren om het
sportklimaat in Velsen naar een nog hoger niveau te brengen.
De vijf thema’s van de sportagenda zijn:
1. Meer Velsenaren vitaal in beweging
2. Sportstimulering voor specifieke groepen
3. Creëren van beweegvriendelijke omgeving
4. Sterke sportverenigingen in Velsen
5. Samenwerking tussen onderwijs, zorg, sport en buurt.
Uit de thema’s valt op te maken dat Velsen in 2014 en verder een verbinding wil leggen
tussen de verschillende beleidsterreinen. Sport is plezier beleven en een leuke vrije
tijdsbesteding, maar ook (steeds vaker) een middel om andere doelen te bereiken. In dit
kader draagt sport bij aan een gezonde leefstijl, de persoonlijke ontplooiing en het binden
van mensen.
Voor de sportaccommodaties streeft het college naar multifunctionele c.q. geclusterde
accommodaties. De ontwikkeling van de nieuwe sporthal in combinatie met de
sportactieve Brede school de Zandloper met een beweeg-/speelplein in Zeewijk is
hiervan een goed voorbeeld.
Contextomschrijving
Op basis van de evaluatie de nota ‘De kracht van sport 2008-2011’ is het
sportstimuleringsbeleid bijgesteld en geformuleerd in een nieuwe sportagenda voor
2013-2016. Het past binnen de ‘Visie op Velsen 2025’ en de Strategische Agenda
(energiek en innovatief) dat er bij de (her-) inrichting van de openbare ruimte ook aan
faciliteiten en ruimte voor sport wordt gedacht. Aantrekkelijke en goede voorzieningen om
te bewegen, recreëren en te sporten leveren een belangrijke bijdrage aan een prettige
leef- en woonomgeving voor de bewoners van Velsen.
Beleid/kader dat van kracht is
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2014
• 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;
− Het bieden van een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden voor
bewegen en sport, voor sportactiviteiten en sportaccommodaties;
− Een sportaanbod dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt aan
een prettige leefomgeving.
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Subdoelstelling 6.1.1. Exploitatie sportaccommodaties
− 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.
Sporthal Zeewijk - de Ring:
In 2014 is gestart met de realisatie van sporthal Zeewijk in combinatie met basisschool
de Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie. Het gebouw is wind- en waterdicht en
bevindt zich in de afbouwfase. In het eerste kwartaal van 2015 wordt de sporthal
opgeleverd. Vervolgens kan de oude sporthal worden afgebroken en gestart worden met
de buiteninrichting. Aan het einde van het tweede kwartaal in 2015 kunnen de school en
de peuterspeelzaal in gebruik worden genomen.
Overige projecten
In verband met de voorgenomen herbestemming afstoting van het verenigingsgebouw
Jan Ligthart hebben in 2014 de eerste oriënterende gesprekken met de huidige
gebruikers plaatsgevonden. De bouw van Brede school Velsen Noord verloopt volgens
planning en zal in de zomer 2015 worden opgeleverd. Het multifunctionele gebouw
omvat school, gymzaal en het buurtcentrum De Mel.
Wet Markt en Overheid
In september 2014 heeft de gemeenteraad besloten enkele gemeentelijke economische
activiteiten waaronder de exploitatie van de sportaccommodaties onder de noemer
“Algemeen belang” vrij te stellen van dit onderdeel van de mededingingswetgeving.
Kostendekkendheid
Voor de gemeentelijke sportaccommodaties is in 2014 de derde en laatste tranche van
de extra tariefsverhogingen ingevoerd. Dit in het kader van de door de gemeenteraad in
2011 vastgestelde financiële taakstelling.
Zwembad:
Het bezoekersaantal heeft zich in 2014 gestabiliseerd, terwijl de (landelijk) dalende
tendens vooral bij het recreatief zwemmen zich in voorgaande jaren ook bij De
Heerenduinen voordeed.
Subdoelstelling 6.2 Sportstimulering en sportondersteuning
− Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners van 45 jaar en jongeren uit risicogroepen
en verhogen van de sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen;
− De sportdeelname met 2% laten stijgen naar 73% in 2016/2017;
− De openbare ruimte beweegvriendelijker maken met sportief-recreatieve elementen;
− Realiseren van meer sterke en vitale sportverenigingen met een maatschappelijke
functie;
− Uitbreiding van het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport en
andere beleidsterreinen.
‘Velsen volop in beweging!’
In onze sportagenda ‘Velsen volop in beweging!’ staan de thema’s en doelen voor het
lokale sportbeleid. Het college heeft de ambitie om een sportieve en vitale samenleving
te realiseren waar iedere inwoner passend kan sporten en bewegen. Voor het jaar 2014
is een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het accommodatiebeleid is een belangrijke
pijler van het sportbeleid. In de nota ‘Accommodatiebeleid voor sportief Velsen’ hebben
wij drie statements geformuleerd: ‘wij geven sport de ruimte’, wij houden sport
bereikbaar’ en ‘wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame
sportaccommodaties’.
In 2014 hebben wij uitvoering gegeven aan vier speerpunten, deze staan hieronder
toegekend.
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Sportoriëntatie programma voor voortgezet onderwijs
Voor het sportoriëntatieprogramma zijn wij nog in gesprek met de onderwijspartners om
dit te laten aansluiten op het bewegingsonderwijs van de scholen.
Doorontwikkelen wandelnetwerk
Het door ontwikkelen van het wandelnetwerk is in kaart gebracht. Medio 2015 wordt het
netwerk uitgerold en aangesloten op de omliggende gemeenten.
Stimuleren beweegplein op scholen met sportprofiel
De voorbereidingen voor een aantrekkelijk beweegplein bij de sport actieve brede school
de Zandloper verloopt volgens planning. Na de sloop van de oude sporthal Zeewijk volgt
de inrichting van het beweegplein in het voorjaar van 2015. In 2013 werd een Provinciale
subsidie voor een regionaal project voor aangepast sporten niet gehonoreerd. In 2014 is
hiervoor een opnieuw een subsidieverzoek ingediend en deze is toegekend.
Verbreden sportaanbod verenigingen
Wij zien dat meer verenigingen hun maatschappelijke functie, naast hun sporteigen
activiteiten, uitbreiden. Het afgelopen jaar heeft de buurtsportcoach voor IJmuiden met
succes een rijkssubsidie in het kader van de Sportimpuls binnengehaald. Een
tennisvereniging heeft in dit verband een beweegprogramma met een aantal
samenwerkingspartners opgezet.
Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 6.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde Realisatie

meting

meting

2013

Streef-

Realisatie

waarden

2014

2014
Rapportcijfer sportterreinen

prestatie Leefbaarheidsmonitor 2013

7,2

7,2

#

#

Rapportcijfer sporthallen

prestatie Leefbaarheidsmonitor 2013

7,0

7,0

#

#

Rapportcijfer zwembad

prestatie Leefbaarheidsmonitor 2013

7,4

7,4

#

#

Bezettingsgraad gem.

prestatie Registratie

2012

81%

81%

85%

77%

2012

269.426

257.765

255.000

259.990

binnensportaccommodaties
Aantal bezoekers zwembad

Sportzaken
waarde

Registratie
Sportzaken

Indicatoren bij subdoelstelling 6.2.1
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde Realisatie Streef- Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
Sportdeelname in Velsen

effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

75%

75%

72%

#

Tevredenheid totale sportaanbod

effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,4

7,4

7,4

#

effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

76%

76%

83%

#

waarde

Sportzaken

2012

6.519

8.154

6.900

NB *

waarde

Sportzaken

2012

5.507

5.419

6.000

5.089 *

gemeente Velsen
Aantal burgers dat voldoet aan
NNGB-norm
Aantal deelnemers aan activiteiten
schoolsport basisonderwijs
Aantal deelnemers aan activiteiten
sportstimulering w.o. JSP
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Bij de indicatoren is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor ‘in dat jaar vindt geen meting
plaats’.
* Voor deze indicatoren m.b.t. deelname aan activiteiten wordt een nieuwe methodiek ontwikkeld.

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 6
Sport
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
8.153
-1.815
6.338
150
-760
5.729

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
7.338
7.315
6.501
-1.818
-1.815
-2.038
5.520
5.500
4.463
150
150
150
-233
-233
-168
5.436
5.417
4.445
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Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
815
223
1.038
0
-66
972
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Programma 7 Openbare ruimte
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Doelenboom
Hoofddoelstelling

Sub-

Prestaties
doelstellingen

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

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

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

Jaarverslag 2014

Subdoelstelling 7.2.
Optimaliseren
bereikbaarheid binnen de
randvoorwaarden van
verkeersveiligheid en
leefbaarheid
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Verbeteren tevredenheid van
de burgers over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid door uitvoering van
diverse plannen, zoals Lokaal
verkeer- en vervoersplan,
Fietsbeleidsplan en Parkeerbeleidsplan alsmede de
realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Haarlem en
IJmuiden
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Uitgangspunten voor dit programma
Velsen moet aantrekkelijk zijn om in te wonen en te leven. Dit bereiken en waarborgen
lijkt vaak alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente te zijn, terwijl de openbare
ruimte van ons allemaal is. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten
en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is
eigen beleid. Velsen kiest daarin twee sporen. Ten eerste het spoor van matiging: de
financiën dwongen twee jaar lang tot het accepteren van een lager kwaliteitsniveau. Ten
tweede het spoor van participatie: inwoners en partners zoals woningcorporaties zijn
medeverantwoordelijk voor een schone, hele, veilige en sociale openbare ruimte. Deze
benadering ligt ten grondslag aan de wijkgerichte dienstverlening, die Velsen coördineert
en ondersteunt. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.
Contextomschrijving
Velsen wil samen met andere IJmondgemeenten de bereikbaarheid van de regio
aanpakken. In 2014 zal duidelijk worden welk uitvoeringsprogramma voorgesteld gaat
worden. Dan zal ook duidelijk worden welke financiële bijdrage van elke gemeente
verwacht wordt.
Voor de totstandkoming van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is met de
provincie de principeafspraak gemaakt dat de door de provincie verworven gronden van
NS Vastgoed en ProRail overgedragen worden aan de gemeente. Velsen krijgt hiermee
de verantwoordelijkheid voor de inrichting van dit gebied. Dit biedt kansen op een
adequate inrichting, maar brengt ook extra kosten met zich mee voor het beheer.
Hoeveel dit zal zijn hangt af van de definitieve inrichting en is op dit moment nog niet
nauwkeurig in te schatten.
Beleid/kader dat van kracht is
•
Lokaal verkeer- en vervoersplan
•
Fietsbeleidsplan
•
Parkeerbeleidsplan
•
Groenbeleidsplan
•
Landschapsbeleidsplan
•
Bomenplan
•
Gedragscode Flora- en Faunawet
•
Beleidsvisie openbare verlichting
•
Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
Invulling strategische prioriteiten
Entreegebied IJmuiden
Als onderdeel van de eenmalige impuls ‘entreegebied IJmuiden’ is de herinrichting van
het Willebrordplantsoen in 2014 gestart. Tevens wordt een verbetering van het viaduct en
de directe omgeving gerealiseerd. Dit is mogelijk geworden door het positieve
aanbestedingsresultaat van de IJmuiderstraatweg,
Programmadoelstelling
Het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte met een optimale mobiliteit.
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Subdoelstelling 7.1
Zorgen voor voldoende groen, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte
en kwalitatief technisch voldoende wegen.
Evaluatie groenbeleidsplan
In 2014 was de planning om een evaluatie uit te voeren naar het groenbeleidsplan.
Vanwege capaciteitsproblemen is ervoor gekozen om de evaluatie een jaar uit te stellen
en het opstellen van een nieuw beheerplan landgoederen voorrang te geven. Het
opstellen van dit plan is inmiddels in volle gang.
Groenonderhoud
De onderhoudsbudgetten waren in 2014 weer op het oude niveau. Het resultaat hiervan
was direct merkbaar. De staat van onderhoud van het groen lag in 2014 op een hoger
niveau dan een jaar eerder. Dit was onder andere ook merkbaar in het aantal
opmerkingen van burgers over het onderhoudsniveau van bijvoorbeeld de gazons.
Mede onder invloed van de bezuinigingen is 2014 gebruikt om kritisch het werkproces
voor renovaties en het onderhoud van groen onder de loep te nemen. Dit proces is nog
volop gaande, maar dit heeft al wel geleid tot een wijziging in de aanbesteding van
werkzaamheden die uitgevoerd worden door IJmond Werkt!. Hierbij wordt meer volgens
bestek werkzaamheden aanbesteed en minder gewerkt via detachering. Om de kwaliteit
van het onderhoud te toetsen zijn wij in 2014 gestart met het werken volgens
beeldbestekken. Het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte wordt daarbij
met foto’s gevisualiseerd. Op basis daarvan kan dan een waardering voor het onderhoud
worden bepaald.
Kapvergunning
In het najaar van 2014 is de bestaande APV met de kapverordening geactualiseerd. Er is
uitgegaan van minder regeldruk voor de inwoners van Velsen. In de nieuwe verordening
is alleen een vergunning nodig voor bomen in een drietal situaties:
1) Waardevolle en monumentale bomen
2) Bomen binnen gebieden waar vanwege waardevol dorpsgezicht, of
landschappelijke waarden de kapverordening van kracht blijft
3) Bomen op percelen waarvoor een aanlegvergunning verplicht is.
Onkruidbestrijding
De uitvoering van motie 53 uit 2013 om per 1 januari 2015 te stoppen met het gebruik
van het bestrijdingsmiddel round-up heeft geleid tot diverse proeven met alternatieve
manieren van onkruidbestrijding. Dit heeft ertoe geleid dat wij kiezen voor een combinatie
van glyfosaatvrije en biologisch afbreekbare middelen.
Beheer en onderhoud wegen
Wij zijn in 2014 in staat geweest om de kwaliteit van de wegen op een ruim voldoende
niveau te houden, waarbij wij bovendien binnen het budget gebleven wordt. Dit was te
realiseren door heel gericht gebruik te maken van de mogelijkheden om werk met werk te
maken. De combinatie met vooral provinciale projecten op het vlak van Openbaar
vervoer (HOV en doorstromingsmaatregelen) zijn hierin een belangrijk onderdeel. Ook is
een actie in gang gezet om overbodig verkeers- en straatmeubilair terug te dringen. Denk
hierbij aan overbodige verkeersborden, paaltjes, voethekjes e.d. Het doel van deze actie
is om verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan en een zo rustig mogelijk
straatbeeld te creëren door zo min mogelijk borden, palen of hekjes te plaatsen.
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Watergangen
In 2014 is overeenstemming bereikt over de overdracht per 1-1-2015 van de
watergangen in Velserbroek naar Rijnland. Dit is in eerste instantie voor een proefperiode
van 2 jaar.
Parkeren
In 2014 is besloten om nieuw parkeernormenbeleid op te stellen. Dit naar aanleiding van
het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen en de praktijkervaring van de afgelopen
jaren. Dit nieuwe parkeernormenbeleid is in 2014 voorbereid en wordt naar verwachting
begin 2015 vastgesteld.
Ook is in 2014 het periodiek onderzoek naar de parkeerdruk uitgevoerd. Hieruit is naar
voren gekomen dat de parkeerdruk in de woongebieden binnen de gemeente opnieuw is
toegenomen. Het aantal geparkeerde auto’s in de woongebieden is ten opzichte van
2006 met 2,5% toegenomen. Deze stijging is overigens nagenoeg gelijk aan de nationale
stijging van het autobezit over dezelfde periode (2,8%). Door latere oplevering van het
project Wijkerstraatweg is de parkeerduurbeperking (‘blauwe zone’) bij de winkels in
Velsen-Noord pas halverwege 2014 ingevoerd. Om die reden zal de evaluatie van de
maatregel in de eerste helft van 2015 plaatsvinden. Er zijn op dit moment dus nog geen
resultaten te melden.
In 2014 liep het pilotproject voor de realisatie van openbare oplaadpalen voor elektrische
auto’s af. In aansluiting hierop is voor het uitbreiden van het aantal oplaadpalen een
nieuwe overeenkomst aangegaan met de projectorganisatie MRA elektrisch. In
samenwerking met deze partij wordt het aantal oplaadpalen verder uitgebreid.
Kinderboerderij
Afgelopen jaar is vooral besteed aan het opleiden van vrijwilligers, waardoor wij voldoen
aan de eisen die gesteld worden aan het keurmerk kinderboerderij. Waar mogelijk wordt
samengewerkt met externe partners.
Hondenbeleid
De in september 2013 ingezette proef met de hondenpoepmachine heeft na positief
resultaat in 2014 geleid tot een definitieve aanschaf van deze machine, met een
bijbehorende formatie-uitbreiding. Hiermee zijn de extra afgesproken maatregelen
gerealiseerd.
Speelbeleid
Voor 2014 – 2015 is een nieuw speelplan opgesteld. Dit plan dient als basis voor
vervanging en herinrichting van speelplekken. Er is een lijst opgesteld van plekken die in
aanmerking komen voor herinrichting. Uitvoering van dit plan zal in 2015 starten. Volgens
planning zou er in 2014 een nieuw speelbeleid worden aangeboden aan de raad.
Vanwege capaciteitsgebrek is dit één jaar opgeschoven.
Bij herinrichting en vernieuwing van speelplekken worden de bewoners uitvoerig
betrokken bij het ontwerpproces en keuze van inrichting. Zo is er voor een
natuurspeelplaats aan de Grote Buitendijk een speciale website gebouwd voor de
leeftijdsdoelgroep, om zo actief mee te kunnen denken over de inrichting. Deze actieve
vorm van participatie wordt door de inwoners van Velsen gewaardeerd.
Begraafplaatsen
Het beheersysteem en de grafadministratie is volledig geautomatiseerd met behulp van
een nieuw beheersysteem. De implementatie van Trobit Uitvaartsuite is in 2014
succesvol afgerond. De Westerbegraafplaats is voorzien van een nieuw hekwerk met
haag en er zijn veel bloembollen gepoot. Begraafplaats De Biezen heeft een wacht- en
schuilgelegenheid met openbaar toilet gekregen en op Duinhof is het columbarium beter
bereikbaar gemaakt met pad en terras.

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 70

Wijkgerichte dienstverlening
De website "www.verbeterdebuurt.nl" kent twee functies namelijk de functie van
meldingen in de openbare ruimte en als participatiewebsite. In hoeverre deze laatste
functie bijdraagt aan het stimuleren en monitoren van wijkinitiatieven in Velsen, wordt
halverwege 2015 geëvalueerd. Hierbij zullen meerdere aspecten worden afgewogen.
Subdoelstelling 7.2
Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en
leefbaarheid.
Bereikbaarheid
De behandeling van de actualisatie van het Lokaal verkeer- en vervoersplan (LVVP) is op
verzoek van de raad gekoppeld aan de behandeling van de Structuurvisie. Daardoor zal
in 2015 hieraan een vervolg worden gegeven.
Regionale samenwerking op het gebied van bereikbaarheid
De projectorganisatie IJmond Bereikbaar heeft in 2014 prioriteit moeten geven aan de
voorbereidingen voor een bereikbaarheidsplan ten behoeve van de renovatie van de
Velsertunnel in 2016. De uitwerking van de visie op de bereikbaarheid die voor 2014 in
de planning stond is daardoor verschoven naar 2015.
Verbinding A8-A9
Als nadere uitwerking van de ‘samenwerkingsovereenkomst verbinding A8-A9’ uit 2013
heeft de Raad eind 2014 ingestemd met een maximale bijdrage voor het realiseren van
deze verbinding. Naar verwachting wordt deze verbinding in de periode 2018-2020
gerealiseerd. Dit levert positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio.
Gebruik primaire en secundaire route
Een eerste herinrichtingsproject op de secundaire route is in 2014 gerealiseerd, te weten
de aanpassing van de rotonde Hagelingerweg. De opvanglichten bij deze rotonde
worden in 2015 in werking gesteld.
Verkeerscirculatie centrum IJmuiden
In 2014 is een uitgebreid participatie- en inspraaktraject doorlopen, resulterend in een
ontwerp voor de Lange Nieuwstraat met voldoende draagvlak. In 2015 zal dit project
worden aanbesteed, waarna de uitvoering kan starten.
Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoertracé
Voor het busbaangedeelte tussen Santpoort-Noord en IJmuiden is het gewijzigde
bestemmingsplan in 2014 vastgesteld. Op dit moment loopt hierover een beroep bij de
Raad van State. De voorbereidingen gaan verder, zodat in de tweede helft van 2015
gestart kan worden met de werkzaamheden.
Projecten
De herinrichting van de IJmuiderstraatweg/Julianakade en Industriegebied IJmuiden–
West zijn volop in uitvoering. De herinrichting rotonde Hagelingerweg en de afrit
Velserbroek vanaf de N-208 zijn in de bouwvakvakantie uitgevoerd. Hiernaast zijn de
Planetenweg en de Wijkerstraatweg in 2014 opgeleverd en zijn nog een aantal kleinere
projecten uitgevoerd, zoals de herinrichting van het parkeerterrein Driehuis.
Velsen Fietsstad
In 2014 was Velsen genomineerd als ‘Fietsstad 2014’. Deze nominatie is een erkenning
van het tot nu toe gevoerde fietsbeleid. Ondanks een eervolle vermelding is Velsen niet
uitgekozen tot fietsstad 2014. De nominatie is wel een waardering voor alle inspanningen
die Velsen doet om het fietsen te bevorderen. Het meedoen aan deze verkiezing is ook
een goede stimulans en motivatie geweest om de inzet op fietsgebied onverminderd
voort te zetten.
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Ook ten aanzien van de pontfrequentie zijn resultaten geboekt. In 2014 is een aanvraag
ingediend voor een subsidie voor de inzet van een extra pont, om hiermee het fietsen te
stimuleren. In 2015 zal, bij toekenning, in de brede spitsperiodes een extra pont gaan
varen.
Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 7.1
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Realisatie

Streef-

Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
% Velsenaren dat vindt dat het

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

36%

36%

#

#

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,1

7,1

#

#

Rapportcijfer parkeergelegenheid

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,4

6,4

#

#

Het ervaren van parkeeroverlast

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

35%

35%

#

#

Rapportcijfer groen in de gemeente

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,7

6,7

#

#

Aantal honden

Waarde

Belastingpakket

2012

4.469

4.515

4.450

4.444

Aantal parkeerbonnen

Waarde

Belastingpakket

2012

724

1.120

2.000

1.612

rommelig is op straat
Rapportcijfer onderhoud wegen en
fietspaden

door inwoners van Velsen

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

Indicatoren bij subdoelstelling 7.2
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde Realisatie Streef- Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
Tevredenheid van de inwoners van

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

7,2

7,2

#

#

Velsen over de bereikbaarheid
havengebied en strand

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

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 7
Openbare ruimte
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
18.319
-1.193
17.126
0
-730
16.395

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
16.612
16.374
16.460
-404
-459
-1.993
16.208
15.915
14.467
0
0
46
0
-26
0
16.208
15.889
14.513

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
-85
1.534
1.449
-46
-26
1.376
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Programma 8 Milieu
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Doelenboom
Hoofddoelstellingen
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 en afvalverwerking door o.a.
optimaal gebruik van de
regelgeving
Hoofddoelstelling 8.2
Optimale en duurzame
leefomgeving
Collegeproducten
C 6084 Afvalstoffen
C 6085 Afvalheffingen
/reinigingsrecht
C 6086 Grondwaterbeheersing
C 6087 Ontsmetting/
ongediertebestrijding

Hoofddoelstelling 8.3
Riolering
Collegeproducten
C 6082 Riolering
C 6083 Rioolheffingen

Jaarverslag 2014

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

Subdoelstelling 8.3.1.
Het in stand houden
van een kwalitatief goed
rioolstelsel

juni 2015

Prestaties

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

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

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

Uitvoering van het Gemeentelijk
Rioleringsplan door o.a.
rioolvervanging, afkoppelen
verhard oppervlak en uitbreiden
RTC-gestuurde stuwputten
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Uitgangspunten voor dit programma
Niet alleen het Velsen van nu is 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 de Milieudienst
vorm. Het kennisrijke en innovatieve karakter van de Visie op Velsen 2025 sterkt het
college in het kiezen voor deze rol. In dit kader merkt het college op dat veel taken
vanuit dit programma gedelegeerd zijn aan de Milieudienst. De Milieudienst stelt
hiertoe zijn eigen programma op.
Daarnaast heeft de gemeente een aantal wettelijke taken waar het gaat om
beheersactiviteiten ten aanzien van riolen, afval, grondwaterbeheersing en
ontsmetting/ongediertebestrijding.
Contextomschrijving
Op 1 juni 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking getreden. Een onderdeel
van deze wet is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Op basis
hiervan stellen het Rijk en de provincie Noord-Holland financiële bijdragen
beschikbaar voor stedelijke vernieuwing. De gemeenteraden van de
IJmondgemeenten hebben allen individueel een ISV-3 programma vastgesteld
(2010-2014) met daarin een bodemprogramma en geluidprogramma. De Milieudienst
voert het programma uit in opdracht van de gemeenten. Door bezuinigingen is het
beschikbaar stellen van het Stedelijk vernieuwing budget na 2014 beëindigd.
Riolering
Al het rioolwater uit onze gemeente wordt normaal gesproken afgevoerd naar de
waterzuiveringsinstallatie aan de Amsterdamseweg. Bij zware regenbuien is het
aanbod van water zo groot dat er ‘overgestort’ wordt. Dit betekent dat het rioolstelsel
niet al het water op de normale manier kan verwerken en dat het ‘overtollige’ water
direct op het oppervlaktewater geloosd wordt. Dit brengt vervuiling van het
oppervlaktewater met zich mee. Het beleid van alle overheden (Rijkswaterstaat,
Waterschappen en gemeenten) is erop gericht om zo min mogelijk water over te
storten. Dit kan bereikt worden door het nemen van specifieke maatregelen in het
rioolstelsel, of door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk hemelwater in de bodem
wordt opgenomen en niet in het rioolstelsel terecht komt (afkoppelen). Dit heeft als
grote voordeel dat bijvoorbeeld de waterzuiveringcapaciteit en gemaalcapaciteit bij
de waterschappen beperkt kan worden waardoor de kosten voor de totale
waterketen minimaal blijven. Door intensieve samenwerking te zoeken met Rijnland
is een overeenkomst afgesloten die hier specifiek in voorziet (OAS). Het uitvoeren
van afkoppelmaatregelen volgens deze overeenkomst is ook in het verbreed
gemeentelijk rioleringsplan opgenomen als speerpunt voor de komende jaren.
Invulling strategische prioriteiten
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/gemeentelijk vastgoed
Na het raadsbesluit in het voorjaar van 2014 werden in november 442 zonnepanelen
gelegd op 6 gymzalen en op 3 wijkposten. Bovendien werden nog eens 11
gemeentelijke gebouwen in kaart gebracht waarin huurders zijn gehuisvest. Begin
volgend jaar worden ook zonnepanelen op deze categorie gebouwen aanbesteed
(ca. 800), ook dit keer met lokale aannemers.
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Verder is in de loop van het jaar door Milieudienst IJmond met alle schoolbesturen en
hun gebouwenbeheerders gesproken over zonnepanelen op schooldaken. Die
gesprekken zijn afgerond. Een aantal scholen gaat in zee met Energiek Velsen.
Andere scholen hebben subsidie gevraagd en ook verkregen en gaan zelfstandig
zonnepanelen op hun daken leggen komend jaar. Enkele scholen in Velsen maken
deel uit van een regionale groep die zich komend jaar zal buigen over duurzaamheid
in hun scholen en op basis van de uitkomst daarvan een strategie kiezen. In alle
gevallen blijft de gemeente aangehaakt.
Het stimuleren van duurzaamheidsverbeteringen
In 2013 is op initiatief van de SER een breed in de samenleving gedragen
Energieakkoord voor Duurzame Groei gesloten tussen bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke organisaties. In 2020 moet 14% van ons energieverbruik duurzaam
zijn opgewekt en 1,5% energiebesparing per jaar worden gerealiseerd. De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het Energieakkoord mede
ondertekend. In 2014 heeft de VNG een ondersteuningsstructuur voor gemeentes
opgezet en heeft vervolgens organisatorische en financiële middelen beschikbaar
gesteld aan gemeenten. In 2014 heeft de transitie bij Milieudienst IJmond handen en
voeten gekregen. Nieuwe initiatieven en projecten zijn voorbereid en al in uitvoering
genomen. Voorbeelden zijn het Warmtenet IJmond, de ontwikkeling van Route du
Soleil naar een portaal voor gemeenten, bedrijven en inwoners waarbij de
samenwerking met de bedrijven meer tot ontwikkeling is gekomen en waar de
gemeente zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen heeft geplaatst.
Beleid/kader dat van kracht is
• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
• Energievisie gemeente Velsen
• Afvalbeheerplan 2010-2015
• Gemeentelijke belastingverordeningen 2013
• Klimaatprogramma “Velsen, stad van zon, zee en wind”
• Bodemagenda 2011-2016
• Visie Luchtkwaliteit IJmond 2012-2016
• Milieu beleidsplan werkplan 2014(werktitel)
Programmadoelstelling
Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van een
duurzame ontwikkeling.
Subdoelstelling 8.1.1.
Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren en uitvoeren van
integrale milieutaken.
Advisering milieu
In ruimtelijke plannen, zoals projectbesluiten en bestemmingsplannen, wordt altijd
een milieuparagraaf opgenomen. Daarin wordt getoetst of het plan past binnen de
geldende wettelijke milieugrenzen op het gebied van geluid- en geurhinder,
luchtkwaliteit en bodemverontreiniging en voldoet aan de duurzaamheidscriteria.
Milieudienst IJmond controleert en adviseert op deze plannen. Voorbeelden hiervan
zijn: Milieuadvisering Provinciaal Inpassings Plan (PIP) Zeetoegang IJmond en Grote
Hout. Tevens is geadviseerd op de ontwikkelingen van Schiphol. Deze taken vinden
plaats op basis van de begroting van de milieudienst.
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Bodem
Bescherming van de bodem is geregeld in de Wet bodembescherming en de aanpak
van de bodemproblematiek (risicolocaties) in het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2009). Hierin zijn onder andere landelijke afspraken
gemaakt over de aanpak van spoedlocaties. Verontreinigingen die spoedeisend zijn
op basis van humane risico’s moeten uiterlijk 2015 zijn gesaneerd of beheerst. Voor
locaties met ecologische of verspreidingsrisico’s geldt dat de locaties in 2015 in
beeld moeten zijn gebracht en daarna zo spoedig mogelijk (uiterlijk voor 2030) zijn
gesaneerd of beheerst. De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor sanering
van oude gevallen van ernstige bodemverontreiniging. De gemeenten zijn bevoegd
gezag bij de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging en niet-ernstige bodemverontreiniging.
In 2014 heeft Milieudienst IJmond voor alle spoed- en nazorglocaties in beheer van
de gemeente en gefinancierd met ISV-budget afspraken gemaakt met de provincie
over de aanpak en vervolg na 2014 (in verband met het eindigen van de ISV
periode). In september 2014 heeft Provinciale Staten van provincie Noord-Holland
besloten de ISV-periode met 3 jaar te verlengen (tot 31-12-2017) waarbij de
verplichte startdatum voor sanering van 1-1-2015 is komen te vervallen.
Subdoelstelling 8.2.1
Waarborgen van de leefbaarheid m.b.t. milieu, luchtkwaliteit en afvalverwerking door
o.a. optimaal gebruik van de regelgeving
Inzameling huishoudelijk afval
Het huidige contract voor afvalinzameling loopt per 1-1-2017 af. Eind 2014 wordt
besloten of de gemeente Velsen voor de periode na 2016 een alleenrecht gaat
vestigen voor HVC, of dat er een aanbestedingstraject gaat lopen waarbij meerdere
partijen zich in kunnen schrijven. Tevens zal dan ook besloten worden hoe het
proces om te komen tot een nieuw afvalinzamelingscontract gaat verlopen.
Naast het proces om te komen tot een nieuw contract staat de gemeente Velsen, net
als alle andere gemeenten in Nederland, voor de opgave om de scheidingsresultaten
drastisch te verbeteren. In 2014 is onderzoek gedaan naar de manier waarop in
Velsen de scheidingsresultaten verbeterd kunnen worden. Begin 2015 zal het college
met de Raad bespreken op welke manier en met welke methode de resultaten van
afvalscheiding het best verbeterd kan worden.
Zwerfvuil
De verpakkingsindustrie stelt via de stichting Nedvang de komende jaren steeds geld
ter beschikking aan de gemeenten om het zwerfafval op straat zoveel mogelijk te
verminderen. Voor de gemeente Velsen is dit ongeveer € 80.000 per jaar. Met dit
geld is in 2014 een extra zwerfvuilploeg bekostigd. Het ter beschikking gestelde
budget moet ook gericht zijn op aanvullende maatregelen op de reguliere reiniging,
zoals scholing en educatie. Hiermee moet bereikt worden dat het zwerfvuilprobleem
bij de bron aangepakt wordt. 2014 is gebruikt om te inventariseren hoe het geld het
best besteed kan gaan worden voor aanvullende maatregelen. In de loop van 2015
zal hier meer duidelijkheid over komen.
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Subdoelstelling 8.2.2
Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, schoon
en (energie)zuinig
Riothermie
Op basis van speerpunt 5 van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is onderzoek
verricht naar kansen om warmte uit rioolwater te benutten voor verwarming van
gebouwen. In 2014 is voor de locatie Briniostraat nader onderzoek uitgevoerd. In
overleg met de school wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsplan op basis waarvan
bepaald moet worden of wij hier riothermie gaan toepassen.
Samenwerking in de afvalwaterketen
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2013 een Visitatiecommissie
samengesteld die de voortgang van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
monitort. De commissie heeft eind 2014 gerapporteerd dat de gemeente Velsen
behoort tot de koplopers in Nederland. Dit oordeel past goed bij de constatering dat
de rioolheffing in Velsen met ingang van 2015 daalt en al jaren onder het regionaal
en landelijk gemiddelde ligt, mede doordat de staat van onderhoud van het riool
prima is.
Subdoelstelling 8.3.1
Het in stand houden van een kwalitatief goed rioolstelsel
Riolering
Eind 2012 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld door de raad. In
het plan zijn 7 speerpunten voor de komende jaren weergegeven. Een van de
belangrijkste speerpunten betreft het uitvoeren van de OAS Velsen (speerpunt 2).
Binnen het project OAS Velsen werken Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap
van Rijnland, gemeente Velsen samen met als doel om door uitvoering van het
scenario ‘lange termijn winst’ te komen tot structurele verlaging van maatschappelijke
lasten en verbetering van de kwaliteit van de afvalwaterketen. Door uitvoering van de
OAS Velsen wordt voorkomen dat de partijen afzonderlijk moeten investeren. Voor
elke partij kan dan ook een investeringsbesparing ingeboekt worden. Het scenario
‘lange termijn winst’ houdt o.a. in dat Velsen ruim 21 ha. verhard oppervlak afkoppelt
van de riolering (wegen en dakoppervlakken) en dat Rijnland daardoor de rioolwaterzuiveringsinstallatie en gemalen niet hoeft te vergroten. Velsen rapporteert jaarlijks
aan Rijnland de voortgang. In de voortgangsrapportage van maart 2014 is
opgenomen dat per 1 januari 2014 reeds 15,5 ha is afgekoppeld.
In de Stationsweg, Parkweg en Hoofdstraat is door relining het bestaande hoofdriool
gerenoveerd. Het verkeer op deze belangrijke wegen heeft daardoor nauwelijks
hinder gehad van de renovatie van het riool. Bij relining wordt het riool niet vervangen,
maar wordt een kous in het bestaande riool ingebracht. Groot voordeel van deze
methode is dat de weg niet open hoeft. Dit laatste is van belang indien de bomen
gespaard moeten worden, of wanneer het een rioolvervanging onder een drukke
verkeersweg betreft, bovendien gaat deze methode sneller. Verder heeft Velsen door
rioolvervanging in o.a. IJmuiderstraatweg en Industriegebied IJmuiden-West gezorgd
dat niet alleen de kwaliteit van het stelsel op orde blijft, maar er ook berging
toegevoegd is. Het riool van Velsen verkeert over het algemeen in een prima staat.
Alle noodzakelijke rioolvervangingen zijn opgenomen in de rioolplanning. Er is geen
sprake van achterstanden.
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Wateroverlast
In 2014 is de gemeente tweemaal getroffen door noodweer waarbij korte tijd een
extreme hoeveelheid regen viel. De capaciteit van de riolering is gelimiteerd,
daardoor blijft in dergelijke gevallen kortstondig water-op-straat staan. In de
afgelopen jaren heeft de gemeente maatregelen uitgevoerd om weerbaarder te
worden tegen dergelijke extreme omstandigheden, waaronder de Planetenweg en de
IJmuiderstraatweg. In 2014 is gebleken dat de genomen maatregelen effectief zijn,
aangezien er veel minder overlast is geweest tijdens noodweer dan in voorgaande
jaren. Ook in vergelijking met de regio viel de overlast mee.
Grondwater
Ingegeven door veel grondwaterklachten uit Velsen-Noord is in 2014 onderzoek
verricht naar de grondwatersituatie. Dit onderzoek is in nauwe samenwerking met de
Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord, de woningcorporaties en de GGD
Kennemerland uitgevoerd. Het concept eindrapport is in december 2014 opgeleverd.
Daarnaast is in 2014 de watergang tussen de Oude Pontweg en het RWZI-terrein
opgeleverd om de grondwateroverlast ter plaatse op te heffen. Uit de metingen blijkt
dat nu geen sprake meer is van hoge grondwaterstanden.

Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde Realisatie Streef- Realisatie
meting

2013

waarden

2014

2014
100% kostendekkend tarief

Waarde Belastingpakket

2013

100%

100%

100%

100%

Aantal woonhuisaansluitingen

Waarde Contract HVC

2010

30.009

30.061

31.794

30.113

Aantal plichten afvalstoffen heffing

Waarde Belastingpakket

2013

29.601

30.203

30.300

30.399

Streef-

Realisatie

waarden

2014

afvalstoffenheffing

Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.3
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde Realisatie
meting

2013

2014
100% kostendekkend tarief rioolheffing

Waarde Belastingpakket

2013

100%

100%

100%

100%

Aantal rioolaansluitingen

Waarde Belastingpakket/

2013

33.009

34.332

34.200

34.459

GRP
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Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000
Programma 8
Milieu
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
14.465
-17.894
-3.430
0
-43
-3.473

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
16.384
15.715
15.019
-16.481
-16.337
-17.889
-97
-622
-2.870
0
1.190
1.263
0
-343
0
-97
225
-1.608

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
696
1.552
2.248
-73
-343
1.832
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
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Doelenboom HoofdHoofddoelstelling 9.1.
Ruimtelijk beleid
Collegeproducten
C 6091 Ruimtelijke
ontwikkeling
C 6092 Bestemmingsplannen
C 6093 Ruimtelijk
beleid
C 609901 Stedelijke
vernieuwing
C 6143 Ruimtelijke
informatie

Hoofddoelstelling 9.2.
Grondbeleid in de
ruimste zin des woords

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

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

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

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

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

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

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

Optimalisering van de dienstverlening
door efficiënte behandeling aanvragen
van de ‘omgevingsvergunning’,
alsmede naleving van de regelgeving
door middel van een gecoördineerde
wijze van toezicht en handhaving.
Dit moet resulteren in deskundige
advisering en volledige beoordeling van
aanvragen omgevingsvergunning.

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
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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.
Globalere bestemmingsplannen en globalere inrichtingsbepalingen passen hier
bijvoorbeeld in. In het algemeen wil het college op het gebied van de ruimtelijke ordening
en wonen kaders en wensen van de raad uitwerken en het sturen beperken tot waar dat
echt nodig is en verder ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, waar dat mogelijk is. Daarbij
wil het college ontwikkelingen faciliteren die de ambities van de Visie op Velsen 2025
ondersteunen.
In het kader van de Woonvisie 2025 stelt het college dat IJmuiden metropolitaan moet
worden. 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
metropolitaan IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling zoals in de Visie op
Velsen 2025 voorzien.
Contextomschrijving
Gebiedsontwikkeling
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de voortgang van
gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten. Projecten vertragen of komen geheel tot
stilstand. Tegelijkertijd zoeken markt en overheid naar nieuwe verdienmodellen om
projecten doorgang te laten vinden. Eerder vastgestelde kaders en programma’s worden
ter discussie gesteld, nieuwe partijen worden betrokken of melden zich bij de gemeente
met nieuwe initiatieven. De crisis en de Visie op Velsen 2025 vragen om nieuwe
accenten en een gewijzigde benadering van stedelijke ontwikkelingen.
Wonen
Het rijksbeleid is sterk in ontwikkeling en aan politieke en maatschappelijke discussie
onderhevig. Bij een stagnerende ontwikkeling van woningen, staat de positie van
woningcorporaties en ontwikkelaars onder druk, zijn financiers terughoudend en worden
vraagtekens gezet bij de betaalbaarheid van het wonen. Hierdoor dreigt de kwalitatieve
ontwikkeling van met name IJmuiden te stagneren.
Velsen zet onder andere in op IJmuiden als interessante stad. Dat staat voor kwaliteit,
hoogwaardig en metropolitaan wonen in een stadse omgeving waar natuur en rust om de
hoek liggen. Om deze ambitie waar te maken heeft de raad de Woonvisie 2025 ‘Samen
werken aan een aantrekkelijke stad’ vastgesteld. Voor de uitwerking hiervan moeten
afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke partners. Vraag is in hoeverre zij
kunnen en willen bijdragen aan de korte en lange termijndoelstellingen, met oog voor de
huidige schaarste zonder dat deze onze toekomst bepaalt.
De gemeente wil bovenal stimuleren en verbinden in dit proces. Het voorgestelde
kabinetsbeleid ten aanzien van de woningcorporaties en de volkshuisvesting zet de rol
van de gemeente ook in een ander daglicht.
Het kabinet wil de rol van de gemeente versterken waar het gaat om de bijdrage van de
woningcorporaties aan de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Het is wenselijk dat
dit vorm krijgt in prestatieafspraken tussen de woningcorporaties en de gemeente.
Wederkerigheid en verplichtend zijn hierbij belangrijke aspecten. Het kabinet stelt hierbij
dat de verantwoordelijkheid voor het eigen beleid bij de woningcorporaties, binnen goede
afspraken met de gemeente, bij de corporaties dient te blijven met een beoordeling van
een extern toezichthouder.
Daarnaast zet het kabinet in op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico’s
en verantwoordelijkheden van verschillende partijen en met name de woningcorporaties.
Via wijziging van de Woningwet wil het kabinet het werkgebied van de woningcorporaties
beperken tot de bouw en verhuur van sociale huurwoningen en het daaraan
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ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Commerciële
woonactiviteiten, die nu wel tot de taak van toegelaten instellingen behoren, worden
uitgesloten. Deze beperking van de werkzaamheden van woningcorporaties samen met
de reeds doorgevoerde (financiële) maatregelen, zoals de verhuurdersheffing, is sterk
van invloed op de manier van werken en investeringsmogelijkheden van de
woningcorporaties. De wijziging van de Woningwet is momenteel in behandeling bij de
Eerste Kamer (januari 2015).
Invulling strategische prioriteiten
Startersleningen
In februari 2014 heeft de raad de verordening Starterslening Velsen vastgesteld, Vanaf
dat moment is het mogelijk om een starterslening te verkrijgen. Er zijn vier
geïnteresseerden geweest voor een starterslening voor nieuwbouw in het project OudIJmuiden. Dit heeft geleid tot één aanvraag die op dit moment in behandeling is. Er zijn
nog geen startersleningen verleend.
Bouwstimulansen
In december heeft de gemeente het ‘Wereldcafe bouwen en wonen IJmuiden: van visie
naar praktijk’ georganiseerd. In deze netwerkbijeenkomst is met veel verschillende
partijen uit de bouw- en woonsector verkent wat nodig is om de woningmarkt in IJmuiden
een flinke stap voorwaarts te laten zetten. De hoge opkomst en het enthousiasme bij de
aanwezigen zullen leiden tot een vervolg in 2015. Vorm en inhoud worden in overleg met
enkele stakeholders bepaald. Daarnaast zijn er voorbereidingen voor een pilot
Kleinschalig Opdrachtgeverschap getroffen Dit is er op gericht om vrije locaties in
gemeentelijk eigendom te ontwikkelen. Dit project wordt in 2015 uitgevoerd en heeft tot
doel het verleiden van particulieren en kleine bouwers/ontwikkelaars tot het realiseren
van woningen.
Beleid/kader dat van kracht is
• Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)
• Wabo
• Bouwbesluit 2012
• Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota’s Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en
Grondprijzen
• Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’
• Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m 2015
• Structuurvisie Velsen 2015
• Landschapsbeleidsplan
Programmadoelstelling
Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede
onderlinge samenwerking en door afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.
De ruimtelijke omgeving van Velsen is complex en zal mede voor oplossingen bezien
moeten worden in de context van de Metropool Regio Amsterdam. Velsen combineert
een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties en heeft een verleden
(deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is.
Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren.
Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied
omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.
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In Velsen betekent het verruimen van de ene functie, vaak het beperken van de
naastliggende functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht
ontstaat tussen de verschillende functies waardoor wonen, werken en recreëren naast
elkaar mogelijk is en Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad conform de Visie op
Velsen 2025. Het nu lopende handhavingproject in het Middenhavengebied draagt daar
aan bij.
Subdoelstelling 9.1.1.
Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de
fysieke omgeving alsmede de bewaking van het landschap.
In het kader van de ‘Visie op Velsen 2025’ en de Woonvisie 2025 wordt gesproken over
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en verstedelijking van IJmuiden. Dit betekent dat
de karakteristieke en unieke kwaliteiten worden benut om onderscheidende leef- en
woonmilieus te creëren. Vanuit dit perspectief is ook gekozen de impuls “Havenkwartier
Halkade & Oud-IJmuiden”; het versterken van het unieke karakter van dit markante
havenkwartier, dat bijdraagt aan de uitstraling van IJmuiden, Velsen en de IJmond. Het
Havenkwartier is één van de vijf thema’s of impulsen zoals deze zijn geformuleerd aan
de hand van de Visie en de Strategische agenda voor de bestuursperiode 2014-2018
(zie de inleidende beleidsbrief). Met deze impulsen willen we een extra stimulans geven
aan de zichtbare positionering en profilering van onze gemeente en de regio IJmond.
Ruimtelijke Ordening
Een actueel planologisch regime op alle gronden in Velsen, alsmede een
afwegingskader voor ruimtelijke en leefkwaliteit en op basis hiervan het voorbereiden en
begeleiden van de realisatie van gebied- en locatie-ontwikkelingen. Verder worden
strategische visies ontwikkeld voor het groengebied Amsterdam-Haarlem en de
binnenduinrand.
In 2014 is voor een groot aantal gebieden een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De
globale bestemmingsplannen zijn ontwikkelingsgericht, zodat ondernemers en burgers
meer mogelijkheden hebben om op trends en ontwikkelingen in te spelen, denk aan de
schaalvergroting van bouwmarkten (langs de A208), en andere bedrijven (uitbreiding
hoofdkantoor van PWN in Velserbroek). Hierdoor kan de schaarse ruimte beter benut
worden en wordt, daar waar mogelijk, de visie op Velsen ruimtelijk gefaciliteerd. Ook zijn
in 2014 ingrepen mogelijk gemaakt om de bereikbaarheid van Velsen en de regio te
optimaliseren, zoals het HOV, de calamiteitenboog A9-A22 en de nieuwe Zeesluis. Voor
zowel het HOV als de nieuwe Zeesluis is dit de afronding van intensieve en langdurige
trajecten.
De plannen voor het HOV-tracé en Santpoort-Zuid zijn in 2014 vastgesteld. De volgende
plannen zijn vastgesteld en onherroepelijk geworden in 2014: Curaçaostraat, Bouwmarkt
Velserbroek (wijzigingsplan), Calamiteitenboog (wijzigingsplan), PWN Velserbroek
(wijzigingsplan). In de begroting 2014 was aangegeven dat naast de bestemmingsplannen HOV-tracé, Santpoort-Zuid en Curacaostraat ook een bestemmingsplan voor de
Averijhaven zou worden vastgesteld. De initiatiefnemer van de planontwikkeling voor de
Averijhaven (Rijkswaterstaat) hebben in 2014 de prioriteit gegeven aan de ontwikkeling
van de nieuwe Zeesluis. Hierdoor heeft de planontwikkeling van de Averijhaven
vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat dit plan in 2015 kan worden vastgesteld. Dit
verklaard de realisatie van 3 vastgestelde bestemmingsplannen. Daarnaast zijn in 2014
verschillende bestemmingsplanprocedures opgestart: Velserbroek, Velsen-Noord,
Duingebied, IJmuiden Oost en het eerste deel herziening Havengebied IJmuiden.
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Regionaal
In nauw overleg met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, Haven Amsterdam en
de provincie, is in 2014 het Provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe zeesluis
vastgesteld. Hierdoor is realisatie van de nieuwe zeesluis een stap dichterbij gekomen.
De regionale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling heeft een nieuwe
impuls gekregen, door een structureel terugkerend IJmondiaal portefeuillehoudersoverleg.
Structuurvisie
In 2014 is de raad middels verschillende collegeberichten geïnformeerd over de
voortgang van de Structuurvisie. Het coalitieakkoord 2014 – 2018, waarin o.a. veel
aandacht is voor de regio en samenwerking, is aanleiding geweest om dit te verwerken in
het proces en de inhoud van de nieuwe structuurvisie. Ook zijn er diverse ontwikkelingen
zoals de Strategische agenda en DNA kust (zie programma 1 Economische Zaken), die
belangrijke input zijn. De afgelopen periode is gebruikt om dit alles een goede plek in het
proces te geven. Om de ambities uit het coalitieakkoord goed tot zijn recht te laten
komen wordt als eerste stap een lange termijnvisie opgesteld, een stip op de horizon.
Deze visie gaat uit van de verschillende identiteiten in de gemeente. Voor deze
identiteiten wordt een koers op hoofdlijnen gegeven. De koers moet ruimte voor
initiatieven bieden en geen vast eindbeeld schetsen.
Landschapsbeleidsplan
De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan heeft een vervolg gekregen. De
heraanplant van de Velserenderlaan wordt gerealiseerd, de oevers van Bosbeek en
Schipbroekerbeek worden op drie locaties natuurvriendelijker gemaakt en twee poelen in
de Biezen worden aangelegd. Deze werkzaamheden worden in januari 2015 afgerond.
Binnenduinrand
Voor de duinrand ten zuiden van het kanaal wordt gewerkt aan een regionale visie. Dit
heeft geleid tot een concept – ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand. In 2015 wordt
het perspectief vastgesteld.
Subdoelstelling 9.2.1.
Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden
In de jaarrekening 2013 is ingegaan op het vlottrekken en zo optimaal mogelijk faciliteren
van stagnerende ruimtelijke projecten en ontwikkelingen. Over 2014 kan geconcludeerd
worden dat die inzet zijn eerste vruchten begint af te werpen. Niet alleen voor de
projecten Stadspark en Oud-IJmuiden, maar ook op een aantal andere dossiers is in
2014 via college- of raadsbesluit de weg vrijgemaakt voor een doorstart van projecten.
Voorbeelden zijn de locaties Roos en Beeklaan in Santpoort-Noord, Binnenhaven in
IJmuiden en Reptonstraat en Molenweid in de Velserbroek. Vanwege onder meer de
wettelijke procedures en contractvorming duurt het dan nog enige tijd voordat
daadwerkelijk een eerste paal de grond in gaat.
Daarnaast is met partners intensief onderhandeld en overleg gevoerd over een doorstart.
Het gaat dan over bijvoorbeeld bij de locatie Bleekersduin in Santpoort-Zuid, Kalverstraat
in IJmuiden. Dit betrof vooral ook bouwlocaties van de Woningcorporaties van Velsen.
Concrete resultaten kunnen echter pas in 2015 worden gemeld. De realisatie van de
projecten waarbij de gemeente zelf (mede) investeerder en grondeigenaar is, is in 2014
gecontinueerd. Voorbeelden zijn onderwijslocaties als de Brede School in Velsen-Noord
en de Ring in Zeewijk maar ook de renovatie van de kade op bedrijventerrein de Grote
Hout en de herstructurering van de bedrijvenstrook aan de Wijkermeerweg.
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Grote Hout
− Vernieuwen zeekade
In het eerste kwartaal van 2014 is het definitieve ontwerp voor het vernieuwen van de
zeekade vastgesteld en is dit uitgewerkt. Ook zijn alle benodigde vergunningen
aangevraagd en verkregen. Vervolgens is dit project via een Europese aanbesteding
gegund aan Ploegam van den Biggelaar. De vernieuwing van de zeekade gebeurt in
twee fasen waarbij steeds de helft van de kade beschikbaar blijft voor schepen die voor
MEO komen. Begin september zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd over de
werkzaamheden voor omwonenden en bedrijven in Velsen-Noord en Velsen-Zuid.
Inmiddels is de eerste fase van de zeekade bijna gereed, in januari 2015 beginnen de
werkzaamheden aan de tweede fase.
− Uitgifte kadeterrein
In 2014 zijn gesprekken gevoerd met een kandidaat over het in erfpacht nemen van het
gehele kadeterrein. Dit bedrijf heeft een ontwikkelvisie op het terrein gepresenteerd
waarbij zij het gehele terrein inclusief de kaden in erfpacht nemen. Dit bedrijf heeft
contact gezocht met Zeehaven IJmuiden om na te gaan of een samenwerking met
betrekking tot de exploitatie van de zeekade mogelijk is. In 2014 is door het college een
besluit genomen over wat we willen met de toekomstige exploitatie van de zeekade. De
raad zal zich hier in 2015 over uitspreken. De gesprekken over uitgifte van het
kadeterrein worden in 2015 voortgezet met als doel het kadeterrein inclusief de
binnenvaartkade tegen een marktconforme prijs uit te geven.
Winkelcentrum Lange Nieuwstraat
Om de gewenste kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum te IJmuiden realiseren wordt
het openbare gebied wordt opnieuw ingericht. Samen met de winkeliers en
belanghebbenden is in 2013 een eerste schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting,
als basis voor een voorlopig ontwerp dat in 2014 is gepresenteerd. Deze is na inspraak is
eind 2014 het definitieve ontwerp vastgesteld. Medio 2015 zal de uitvoering starten
teneinde een grote stap te zetten in realisatie van de gewenste kwaliteitsimpuls.
Oud-IJmuiden
In 2014 is Bouwfonds gestart met de bouw van 13 woningen in DOK 3. Deze woningen
worden in januari 2015 opgeleverd. De gemeente start januari met de aanleg van
naastgelegen parkeerplaatsen. Ook is het Bouwfonds begonnen met de bouw van 27
appartementen in DOK 10, die eind 2016 worden opgeleverd. Ook voor de woningen in
DOK 9 en DOK 12 is voldoende voorverkoop geweest om de start bouw te garanderen.
Daarom zijn voor die blokken de omgevingsvergunningen ingediend. In 2015 zal
begonnen worden met de bouw, en de oplevering van deze woningen is verwacht begin
2017. Aansluitend kan ook het Thaliaplein gerealiseerd worden. De samenwerkingsovereenkomst van het project is verlengd conform de in de overeenkomst opgenomen
bepalingen.
Stadspark
Dura Vermeer heeft 28 hofwoningen opgeleverd in 2014. Aansluitend is begonnen met
de inrichting van het park aan de zijde Moerbergplantsoen en opgeleverd. Daarmee is in
2014 het noorddeel van project Stadspark helemaal afgerond. Als laatste fase moeten de
twee woningbouwlocaties (fase 5) aan de zuidzijde (Gijzenveltplantsoen) ontwikkeld
worden. Eind 2014 is een omgevingsvergunning ingediend voor 24 hofwoningen. In
januari 2015 start de pre sale van deze hofwoningen.
Wijkermeerweg
De planvorming voor de herinrichting en opwaardering van de Wijkermeerweg e.o. is in
2014 afgerond. De opwaardering zal in 2015 worden uitgevoerd. Tevens is in 2014 het
desolate Meba-pand aangekocht, dit wordt door de gemeente gesloopt. Het terrein wordt,
aansluitend aan en georiënteerd op de Grote Hout opnieuw uitgegeven.
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Grote Buitendijk/Hofgeest
In november 2013 is een raadsbesluit genomen waarbij een krediet is verstrekt om de
financiële haalbaarheid van het plan scherper in beeld te brengen. Gebleken is dat een
budget neutrale ontwikkeling van het gemeentelijk deel Grote Buitendijk financieel niet
haalbaar is. In december 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de gronden in de
Grote Buitendijk niet te ontwikkelen en af te waarderen. De ontwikkeling van het
deelgebied Hofgeest (en de daaraan gekoppelde verplaatsing van VSV) is nog wel
mogelijk. Het initiatief daartoe ligt bij de marktpartijen.
Velsen-Noord
Het programma Frisse Wind is sinds 2008 in uitvoering en bevat diverse maatregelen en
projecten ten behoeve van verbetering van de leefbaarheid in Velsen-Noord. In 2014 is
gewerkt aan de laatste onderdelen van dit programma. Onder andere is de
Wijkerstraatweg opnieuw ingericht, is sportpark Rooswijk opgeleverd en wordt de Brede
School gebouwd.
Kadernota’s grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid omvat beleid op het gebied van ontwikkeling en beleid
inzake grondprijzen. Daarnaast zijn relevant het beleid op vastgoedbeheer en op het
gebied van huurprijzen voor gemeentelijke vastgoedaccommodaties. Deze onderwerpen
worden in afzonderlijke nota’s beschreven. In 2014 is de kadernota Grondprijzen
vastgesteld.
Vastgoed
Voor de exploitatie, verkoop en ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed was 2014 een
lastig jaar. Onder meer de effecten van de economische crisis zijn nog goed voelbaar.
Voor (maatschappelijke)huurders is het niet altijd eenvoudig een kostendekkende of
marktconforme huur op te brengen. Er is in 2014 voor een bedrag van ongeveer 640.000
euro aan vastgoed verkocht. Met een woningcorporatie is overeenstemming bereikt over
grondoverdracht van erfpachtgronden en de afdracht bij verkoop van woningen.
De gemeente wil als grote grond- en vastgoedeigenaar van Velsen een prominente rol
spelen in de leefbaarheid en herontwikkeling van de gemeente. Om die rol nog
professioneler te kunnen vervullen is in 2014 een organisatiebesluit genomen over de
centralisatie van alle vastgoedtaken binnen de gemeente. Aan de nieuwe werkeenheid
Vastgoed is inmiddels het vastgoedbeheer toegevoegd en operationeel.
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.
Huisvestingswet / Huisvestingsverordening
De Eerste Kamer is in juni 2014 akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de nieuwe
Huisvestingswet. Gemeenten kunnen met de Huisvestingswet sturen in de
woonruimteverdeling en woningvoorraad voor zover dat onder de werking van de wet
valt. De nieuwe Huisvestingswet 2014 treedt 1 januari 2015 in werking. Per 1 juli 2015
vervalt de vigerende Huisvestingsverordening bij wet. De acht gemeenten in ZuidKennemerland en IJmond werken samen op het gebied van het woonbeleid en hebben
samen het Regionaal Aktieprogramma Wonen 2011-2016 vastgesteld. Afgesproken is
om samen op te trekken in het ontwikkelen van een nieuwe (regionale) modelhuisvestingsverordening. Bij de opstelling van de verordening worden de corporaties
betrokken.
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Prestatieafspraken woningcorporaties
Op basis van de Woonvisie 2025 is de voorbereiding voor nieuwe prestatieafspraken
gestart. De doorgaande veranderingen op het beleidsveld wonen en het effect hiervan op
de partijen vragen om zorgvuldigheid en veel afstemming. De afspraken zijn in concept
gereed voor bestuurlijke besluitvorming in 2015.
Woningmarkt- en woonwensenonderzoek
Het vierjaarlijkse Woningmarkt- en woonwensenonderzoek is afgerond. Dit onderzoek is
uitgevoerd in samenwerking met de drie Velsense woningcorporaties. De resultaten zijn
tijdens de raadsinformatieavond op 27 oktober 2014 gepresenteerd.
Onderzoek Wonen, Welzijn, Zorg
De gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland willen samen met alle
betrokken organisaties tot een binnen de regio gedragen woonzorgagenda komen.
Belangrijke eerste stap daarbij is het uitvoeren van een onderzoek naar de actuele
situatie, waarbij zowel de behoefte als het aanbod in beeld wordt gebracht. Een gedeelde
probleemanalyse is immers een essentiële basis voor samenwerking. Het traject wordt
gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.
Onderzoeken
Er is een eerst inventarisatie gemaakt over de relatie tussen wonen, werken en onderwijs
in IJmuiden/Velsen. Op basis van deze inventarisatie moet een vervolgstap worden
bepaald. Ook is een onderzoek gestart naar de betaalbaarheid van de sociale huursector
in Velsen. Dit is de uitvoering van motie 33 van 2014.
Woonruimteverdeling
De vernieuwing van de woonruimteverdeling (Wonen in Velsen) is in januari van start
gegaan. Hierdoor is het aantal actief woningzoekenden in de gemeente Velsen
inzichtelijker. Het overleg over regionale afstemming van de woonruimteverdeling in
IJmond en Zuid-Kennemerland is nog niet afgerond. De nieuwe Huisvestingswet speelt
hier mede een bepalende rol.
Skaeve Huse
Mensen die structureel overlast veroorzaken zijn soms beter af in een woonunit. Deze
woonunit’s zijn bekend als Skaeve Huse. Eind 2012 is voor het plaatsen van ‘scheve
huisjes’ een voorkeurslocatie bekend gemaakt. In 2014 is een projectleider gestart voor
deze ontwikkeling. De voorkeurslocatie aan de Broekeroog bevindt zich nu buiten de
contour van het bestaand bebouwd gebied (BBG of ‘rode contour’). Op 8 april 2014 heeft
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten dat nut en noodzaak van
verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied toereikend is aangetoond. Dit houdt in
dat de provincie geen bezwaar zal maken tegen een aanpassing van de bestemming van
de locatie. De verwachting is dat deze in het eerste halfjaar van 2015 meer duidelijkheid
is over de haalbaarheid van realisatie op deze locatie. Bij de planvorming worden
woningcorporaties en omwonenden nauw betrokken.
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.
Leges
De opbrengsten van de leges hoger zullen uitvallen dan verwacht. Dit komt door een
aantal grote projecten die onverwacht aan het einde van het jaar zijn aangevraagd. Voor
het verkrijgen van een omgevingsvergunning is bij bouwen in sommige gevallen een de
energieprestatie coëfficiënt (EPC) -berekening nodig. Op 1 januari 2015 wordt de EPCnorm verhoogd. Daarom hebben een aantal aanvragers een paar grote projecten nog
aan het einde van het jaar ingediend.
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Stelpost bouwvergunningen
Gebleken is dat het aantal adviezen met betrekking tot, meestal complexe,
omgevingsvergunningen de afgelopen jaren niet is afgenomen maar ongeveer gelijk is
gebleven. Daar is dus geen sprake van afname van werkzaamheden en geen bijdrage
aan de invulling van de bezuinigingstaakstelling mogelijk is.
Welstand
De uitgangspunten notitie voor het toekomstige welstandsbeleid is in 2014 vastgesteld.
Het beleid en de nieuwe welstandsnota zijn in voorbereiding. In 2015 zal de nieuwe
Welstandsnota worden voorgelegd aan de gemeenteraad
Velsertunnel
Voor de renovatie van de Velsertunnel is een omgevingsvergunning nodig en ook
openstellingsvergunningen voor zowel de Velsertunnel als de Wijkertunnel. In 2014 is al
veel tijd gestoken in de voorbereidingen voor deze vergunningverlening in overleg met de
aanvrager (Rijkswaterstraat) en de betrokken adviseurs.
Toezicht en handhaving
Ook is er in 2014 weer extra capaciteit ingezet voor handhaving op illegale bewoning in
het Middenhavengebied. Hierbij worden ook overtredingen op strijdig gebruik en illegale
bouw geconstateerd wat leidt tot extra aanvragen inzake omgevingsvergunningen.
Daarnaast is er invulling gegeven aan het jaarprogramma integraal Toezicht en
Handhaving 2014. Hierbij is onder meer een aanvang gemaakt met aanvang van het
handhavingsproject de Biezen.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.1
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde Realisatie Streef- Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
Aantal bestemmingsplannen

waarde

Gemeente Velsen 2010

3

6

4

3

besluitvormingsrijp

Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.3
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie Streef- Realisati
meting meting

2013

waarden

e 2014

2014
Woningvoorraad
aantal woningen in de kernvoorraad prestatie Woningmarkt(*) de kernvoorraad in 2011 is

2009

5800 (*)

10.000

9.700

2010

2

3

3

10.200

onderzoek

10.300 woningen
-

startdocumenten

prestatie Meerjarenplanning
woningbouw

Toelichting indicator woningvoorraad
In relatie tot de omvang van de EU-doelgroep met een inkomen tot € 34.000 zijn er in Velsen ruim
voldoende huurwoningen beschikbaar. De EU-doelgroep in Velsen omvat 11.200 huishoudens, waarvan
er 8.262 in een huurwoning wonen (de rest woont in een koopwoning) (info CBS). Met de corporaties
worden afspraken gemaakt over de streefcijfers omtrent het aantal woningen in de kernvoorraad voor
de toekomst. Het woningmarktonderzoek wordt in het najaar gehouden (4-jaarlijks).
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Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 9
Ruimtelijke ordening en wonen
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
15.669
-10.530
5.139
645
-589
5.195

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
16.083
16.039
27.300
-9.361
-9.339
-13.428
6.722
6.699
13.872
0
0
0
-441
-657
-5.235
6.282
6.043
8.638

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
-11.261
4.088
-7.173
0
4.578
-2.595
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Programma 10 Openbare orde en veiligheid
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Doelenboom
HoofdDoelstellingen
Hoofddoelstelling 10.1.
Veilige leef- en woonomgeving

Subdoelstellingen
Subdoelstelling 10.1.1
Het verbeteren van de leefbaarheid
in de wijk.

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

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

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

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

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

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

Jaarverslag 2014

Prestaties

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 en
niet-integer bestuurlijk handelen.

juni 2015

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

- Terugdringen van het aantal
gevallen van discriminatie in
2014 t.o.v. 2009
- Voorkomen non-integer bestuur
door inzet van het bibobinstrumentarium en samenwerking met het RIEC
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Uitgangspunten voor dit programma
Het Rijk verwacht van gemeenten steeds meer inzet op het gebied van veiligheid.
Inmiddels heeft 90% van de gemeenten in Nederland een integraal veiligheidsplan,
waardoor de minister van Veiligheid en Justitie het niet noodzakelijk vindt om hen dat
wettelijk te verplichten, zoals hij aanvankelijk van plan was. Burgemeester en wethouders
zetten nadrukkelijk in op veiligheid en zoeken de samenwerking met inwoners en
partners in de vormgeving en uitvoering ervan. Ook wordt ingezet op integraliteit.
Veiligheid is vaak een deelaspect van onderwerpen uit andere beleidsvelden. Met de
vaststelling door de raad van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014
‘Velsen maakt werk van veiligheid’ geeft Velsen al invulling aan haar rol. Deze kadernota
behelst een meerjarig veiligheidsbeleid dat is gekoppeld aan een cyclische aanpak:
jaarlijks na vaststelling van de begroting wordt ook het Jaarplan Veiligheid vastgesteld.
Hierin komt de concrete rol van betrokken actoren op de verschillende beleidsterreinen
tot uitdrukking. De collegeproducten van het programma zijn ingepast in de doelenboom
en daarmee aan de kadernota.
Contextomschrijving
Het kabinet is er veel aan gelegen met name het subjectieve veiligheidsgevoel van de
burger te doen toenemen. Daar wordt ook lokaal aandacht aan besteed. In het
collegeprogramma wordt daarom, net als in het regeerakkoord, nadrukkelijk ingegaan op
veiligheid. De gemeente vervult in het kader van het integraal veiligheidsbeleid een rol in:
- de aanpak van overlast, agressie, geweld en (jeugd)criminaliteit;
- het terugdringen van de overlast en criminaliteit die verband houden met prostitutie
(mensenhandel) en handel in verdovende middelen.
In de kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid staan de doelen voor het lokaal
veiligheidsbeleid benoemd. De komst van de nieuwe Politiewet per 1 januari 2012 heeft
er voor gezorgd dat op 3 december 2014 het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
van de politie Noord-Holland is vastgesteld. Dit beleidsstuk is een belangrijk document
om gezamenlijk de kaders van het Integraal Veiligheidsbeleid vast te stellen. In de
raadsessie van 30 oktober 2014 heeft de burgemeester per brief aan de Nationale
Politie, regionale eenheid Noord-Holland, de lokale beleidsdoelen per veiligheidsthema
bekendgemaakt, zodat deze in het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018
verwerkt kunnen worden. Door de wijziging van het politiebestel wordt er een actieve en
regisserende rol van de gemeente verwacht ten aanzien van de lokale politiezorg en de
lokale veiligheidszorg. Ook de intergemeentelijke samenwerking wordt steeds
belangrijker.
Verder maakt de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit door de
decentrale overheid de laatste jaren een flinke opmars door. De Wet Bibob is ook vaker
toegepast en zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, gezien de uitbreiding
van de betreffende wet met vastgoedtransacties waarbij de overheid als civiele partij is
betrokken. Ook door middel van de zogenaamde ‘Wet Damocles’ (artikel 13b Opiumwet)
wordt bestuurlijk opgetreden. Op basis van deze regeling kunnen panden, met inbegrip
van woningen, worden gesloten vanwege (structurele) drugshandel.
Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Er is een aantal toezichten handhavingstaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
overgeheveld naar Velsen. Dit betreft met name het uitvoeren van leeftijdscontroles en
de daaruit voortvloeiende juridische handhaving. Het toezicht op de naleving van Drank
en Horecawet ligt bij de burgemeester. De burgemeester heeft hierdoor meer
bevoegdheden op het gebied van handhaving. Jongeren onder de 18 jaar zijn zelfs
strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op een openbare plaats in het bezit
zijn van alcoholhoudende drank. Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer
dan drie keer in een jaar de DHW overtreden kan de burgemeester een tijdelijk
verkoopverbod opleggen.
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Beleid/kader dat van kracht is:
• Collegeprogramma 2014-2018
• Perspectiefnota 2014
• Bestuursrapportages 2014
• Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2011-2014
• Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 2013-2016
• Integraal jaarplan Toezicht en Handhaving 2014
• Wet op de Veiligheidsregio’s 2010
• Leefbaarheidsmonitor 2013
• Veiligheidsanalyse 2013
• Horecasanctiebeleid Velsen 2014
Programmadoelstelling
Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers
van Velsen versterken.
Subdoelstelling 10.1.1
Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de wijkgerichte dienstverlening grotendeels
de plannen en acties uitvoert om de kwaliteit van de leefbaarheid en veiligheid in de
woonomgeving te verbeteren. In de wijkteams wordt met de wijkactoren besproken welke
acties en interventies nodig zijn om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.
De onveiligheidsgevoelens van de Velsenaren zijn gemeten in de Leefbaarheidsmonitor
2013, dit is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek. Over 2014 zijn dus geen metingen
gedaan. De leefbaarheidsmonitor is in de 2e helft van 2013 gepubliceerd.
De prognose van het aantal woninginbraken dat in 2014 bij de politie wordt geregistreerd
even hoog is als in 2009. Vanaf 2009 tot en met 2012 was er een stijgende lijn te zien
aantal geregistreerde aangiften bij de politie. In 2013 heeft deze stijging echter niet
doorgezet. Uit een prognose van de cijfers van 2014 lijkt het erop dat, het aantal
geregistreerde woninginbraken ten opzichte van 2013 daalt. De aanpak van
woninginbraken heeft hoge prioriteit bij de politie. Naast een structurele en gerichte
aanpak worden diverse acties gehouden om woninginbraak te bestrijden en te
voorkomen. Zo heeft de politie in samenwerking met de wijkteams voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de aanpak en de preventie van woninginbraken.
Bij mishandeling was tussen 2012 en 2013 een daling te zien in het aantal geregistreerde
meldingen. De prognose over 2014 is echter dat het aantal meldingen weer stijgt. Het
aantal geregistreerde aangiften van bedreiging is de laatste jaren stabiel. Ook in 2014
lijkt deze trend door te zetten. De aanpak van geweldsdelicten heeft bij de politie al jaren
hoge prioriteit, het valt onder de zogeheten aanpak van High Impact Crimes.
Uit een prognose van 2014 lijkt het erop dat het aantal geregistreerde gevallen van
huiselijk geweld bij de politie stijgt ten opzichte van 2013. Het onderwerp heeft verhoogde
aandacht van politie en justitie. Naast de reguliere aanpak is er een specifieke aanpak
voor huiselijk geweld. De specifieke aanpak bestaat eruit dat huiselijk geweld kan worden
aangemeld bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Hier kunnen daders, slachtoffers en
omstanders terecht voor hulp en advies. Het steunpunt verwijst door naar zorg- en
hulpinstanties. Ook bestaat de aanpak van huiselijk geweld eruit dat de burgemeester
een tijdelijk huisverbod kan opleggen. Dit is een instrument om hulpverlening te starten.
Het huisverbod wordt aan een pleger van huiselijk geweld opgelegd die niet meer thuis
kan blijven wonen door de situatie die is ontstaan. Er vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats met een risicotaxatie van de politie en een advies van een deskundige
op het gebied van huiselijk geweld. In Velsen zijn in 2013 9 tijdelijke huisverboden
opgelegd, de prognose voor 2014 is dat dat aantal wordt overschreden.
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Subdoelstelling 10.2.1
Het stimuleren van een aantrekkelijk vestiging- en ondernemingsklimaat voor bezoekers
en ondernemers door het bevorderen van de veiligheid.
Horecabeleid
Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Drank- en Horecawet op 1 januari 2013 zijn
aan de burgemeester nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden toegekend. Zo is
de burgemeester het bevoegd bestuursorgaan geworden voor het toezicht op de
naleving en de handhaving van de bepalingen van de Drank- en Horecawet. Deze
wijzigingen van de Drank- en Horecawet zijn in een nieuwe beleidsregel opgenomen.
Door het college is in maart 2014 het geactualiseerde Horecasanctiebeleid Velsen 2014
vastgesteld, waardoor binnen de gemeente uitvoeringsbeleid van kracht is voor toezicht
en handhaving op het gebied van drank- en horeca. Er wordt nog gewerkt aan een
preventief handhavingsbeleid. Het Horecasanctiebeleid 2014 geeft duidelijkheid over de
wijze waarop de gemeente zal optreden indien overtredingen van wet- en regelgeving
plaatsvinden en welke dwangmiddelen (kunnen) worden toegepast. De verwachting is
dat eind 2014 ongeveer 76% van alle drank- en horeca inrichtingen een basiscontrole
hebben gehad. Dat niet alle inrichtingen een controle hebben gehad komt doordat de
opleiding van de 2e toezichthouder langer duurt dan voorzien.
Winkeldiefstal
De stijging van het aantal winkeldiefstallen kan verklaard worden door een verhoogde
aangiftebereidheid van winkeliers. Zij kunnen vanaf 2011 een schadevergoeding eisen
van de dief als ze aangifte van de diefstal hebben gedaan. Daarnaast hebben
supermarkten onopvallende bewakers ingezet en heeft dit tot aangiftes geleid.
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing organiseert overval-, winkeldiefstal- en
agressietrainingen voor ondernemers. De overleggen in het kader van het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) vinden niet meer plaats.
Subdoelstelling 10.3.1
Het terugdringen van overlast en criminaliteit gepleegd door jongeren.
De aanpak van jeugdoverlast geschiedt via de wijkgerichte dienstverlening. In de
wijkteams wordt dit onderwerp besproken met de wijkactoren en worden er maatregelen
voorgedragen om jeugdoverlast terug te dringen, zo nodig met een plan van aanpak. De
prestaties uit de kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 zijn voor het laatst gemeten in
de Leefbaarheidsmonitor 2013.
Hotspots
Hotspots zijn risicolocaties inzake verkoop van alcohol aan minderjarigen, zoals
horecagelegenheden, winkelcentra of evenementen. Voor het uitvoeren van
leeftijdscontroles bij hotspots m.b.t. horeca-inrichtingen in de gemeente, is een
overeenkomst gesloten met het bureau MB-ALL. De horeca-inrichtingen zullen 4 keer per
jaar worden gecontroleerd. De reden om deze controles uit te besteden is dat deze
controleurs niet bekend zijn bij de horecaondernemers waardoor de verwachting is dat
deze controles effectiever zijn.
In december 2014 vinden de eerste leeftijdscontroles plaats bij de 39 hotspots in Velsen.
Er hebben geen 4 controles per jaar plaatsgevonden omdat de vaststelling van het
Horecasanctiebeleid en de aanbesteding van de leeftijdscontroles gedurende 2014 zijn
afgerond. Daarnaast moesten er nog een aantal randvoorwaarden worden geregeld
voordat de controles van start konden gaan.
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Alcoholgebruik
Vermindering van schadelijk alcoholmisbruik onder jongeren is zowel nationaal, regionaal
als lokaal een speerpunt. Dit uit zich bijvoorbeeld in de verhoging van de leeftijdsgrens
voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar vanaf 1 januari 2014. Ook in de Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2012-2015 is vermindering overmatig alcoholgebruik als een van de
speerpunten benoemd. Daarnaast is in de Kadernota Jeugdbeleid 2012-2016 een
gezonde leefstijl bij kinderen/jeugdigen een belangrijk thema.
De doelstelling is dat in 2014 het alcoholgebruik onder jongeren met vijf procentpunt
moet zijn gedaald van 47% naar 42% en het overmatig alcoholgebruik van 33% naar
28%. Of deze prestatie is behaald moet nog blijken. De resultaten van een vijfjaarlijks
onderzoek van de GGD over (onder andere) alcoholgebruik van jongeren in
Kennemerland komen in 2015 uit.
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.
Crisisbeheersing
In mei 2012 is in de Veiligheidsregio Kennemerland de intergemeentelijke
crisisorganisatie van start gegaan. Na de omslag in 2012 naar een intergemeentelijke
crisisorganisatie bevolkingszorg volgde een verdere inhoudelijke aanpassing van het
deelplan Bevolkingszorg. Dit heeft geleid tot een nieuw concept Bevolkingszorg met de
volgende uitgangspunten:
1. Reactief: meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder
voorbereiden;
2. Vraaggericht: behoeften burgers en bedrijven staan centraal;
3. Lokaal: ter plaatse zicht krijgen op én direct leveren van wat er nodig is;
4. Routinematig: aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
In december 2013 heeft hierover definitieve besluitvorming plaatsgevonden in het
bestuur van de Veiligheidsregio. In de eerste helft van 2014 heeft de werving, selectie en
training van de medewerkers van deze nieuwe crisisorganisatie plaatsgevonden en is de
organisatie ingericht. Op 30 juni 2014 is de nieuwe crisisorganisatie van start gegaan.
De gemeente Velsen is binnen de regio vaste partner in bestaande overleggen waar de
veiligheid op het Noordzeekanaal en Tata Steel centraal staan. De incidentbestrijdingsplannen zijn actueel en er hebben verschillende oefeningen plaatsgevonden.
In de Veiligheidsregio zijn de capactiteitsanalyses voor het Noordzeekanaalgebied en
Tata Steel in 2014 afgerond en is er een regionaal beleidsplan Crisisbeheersing
opgesteld, begin 2015 wordt deze aangeboden aan de raad voor een zienswijze.
Veiligheid van bouw en evenementen
Door vergunningen te verlenen, bevordert de gemeente de veiligheid van de bouw en
van evenementen. Alle vergunningen worden getoetst aan de geldende wet- en
regelgeving.
Subdoelstelling 10.5.1
Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie, georganiseerde criminaliteit
en non-integer bestuurlijk handelen.
Integrale aanpak op basis van RIEC-convenant / Bestuurlijke aanpak criminaliteit
Met het vaststellen van het ‘projectplan Fabricius’ (2013) hebben overheidsinstanties
afgesproken nauw samen te werken bij de integrale, multidisciplinaire aanpak van de
problematiek in het havengebied van IJmuiden. Het samenwerkingsverband,
oorspronkelijk bestaande uit de gemeente Velsen, het Openbaar Ministerie, Politie,
Belastingdienst en RIEC Noord-Holland, is recentelijk uitgebreid met de Koninklijke
Marechaussee, de Douane en de FIOD.
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De samenwerking tussen overheidsdiensten heeft concrete vorm gekregen; zowel in
aansturing en beleid als in coördinatie en uitvoering tussen aan project deelnemende
ketenpartners. De integrale handhaving en toezicht is operationeel, de gezamenlijke
informatiepositie t.a.v. criminaliteit, illegaliteit en overige misstanden in het havengebied
is aanzienlijk verbeterd en de gemeentelijke handhaving is m.b.v. extra middelen
geïntensiveerd. Sinds de start van het project (14 maanden geleden) hebben er diverse
controleacties plaatsgevonden. In aanvulling op grote multidisciplinaire interventies
hebben de afgelopen maanden ook tientallen kleinschalige integrale controles
plaatsgevonden.
Ontwikkelingen Bibob-instrument
Een uitgebreid Bibob-beleid biedt de mogelijkheid de middels het integraal
overheidsoptreden bereikte resultaten te borgen. Bij de voorgenomen aanpassing van
het vigerende Bibob-beleid is het wenselijk om de bij het project Fabricius (Revitalisering
havengebied) opgedane ervaringen mee te nemen. Dit heeft er toe geleid dat er in plaats
van in 2014, voor het zomerreces van 2015 een voorstel tot aanpassing van het Bibobbeleid zal worden voorgelegd. Dit betreft een raadsvoorstel inclusief de evaluatie.
Terugdringen discriminatie / polarisatie
Om discriminatie te voorkomen en te bestrijden is wettelijk vastgelegd dat elke burger
toegang moet hebben tot een onafhankelijk antidiscriminatiebureau. In Velsen is dat het
Bureau Discriminatie Kennemerland (BDK). Opvallend is dat in 2014 het aantal
meldingen van discriminatie is toegenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
uitspraken in de media en incidenten bij de Kuba moskee. Door de goede contacten
tussen gemeente, politie en moskeebestuur kon adequaat worden opgetreden ter
voorkoming van escalatie. Deze werkwijze is vergelijkbaar met de Amsterdamse
werkwijze begin jaren 2000.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.1
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie
meting

meting

2013

Streef-

Realisatie

waarden

2014

2014
% inwoners met

Effect

Leefbaarheidsmonitor 2013

20%

26%

#

#

Effect

Leefbaarheidsmonitor 2013

76%

76%

#

#

onveiligheidsgevoelens
% inwoners met
onveiligheidsgevoelens in
eigen buurt

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

Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.3
Indicator

Type

Bron

Laatste Waarde Realisatie Streef- Realisatie
meting meting

2013

waarden

2014

2014
% inwoners dat aangeeft

Effect

Leefbaarheidsmonitor 2013

14%

14%

#

#

overlast te hebben van
jongeren
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Bij de indicatoren is het symbool # beschikbaar: dit symbool staat voor ‘in dat jaar vindt geen meting
plaats’.

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 10
Openbare orde en veiligheid
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
7.635
49
7.684
0
-112
7.572

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
6.527
6.665
6.468
-54
-15
-86
6.473
6.650
6.381
0
0
0
-250
-422
-270
6.223
6.228
6.112

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
197
72
269
0
-152
117
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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

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

Jaarverslag 2014

Subdoelstellingen

Prestaties

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

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

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

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

Subdoelstelling 11.3
- Een hoge kwaliteit van de opslag van de
persoonsgegevens van de inwoners van de
gemeente Velsen
- Het efficiënt afhandelen van aanvragen van
burgers bij het verkrijgen van
persoonsdocumenten en overige producten
betreffende bevolkingszaken
- Het behouden van de vertrouwelijkheid,
integriteit, en beschikbaarheid van informatie

Subdoelstelling 11.4
Via (burger)participatie organiseren/
regisseren van betrokkenheid van en
samenwerking met bewoners,
instellingen/organisaties en bedrijven inzake
activiteiten die een wijk, groep of de
samenleving raken

Subdoelstelling 11.5
- Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven
van gemeentelijke belastingen
- Het efficiënt afhandelen van bezwaren en
beroepen tegen opgelegde aanslagen en
beschikkingen
- Het behouden van de vertrouwelijkheid,
integriteit en beschikbaarheid van informatie

juni 2015

- Een zo een actueel, betrouwbaar,correct en een
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.
Deze uitgangspunten, die de hoofdbeginselen zijn van de code goed openbaar bestuur,
zijn voor het bestuur van Velsen leidend. Zij liggen niet alleen aan de basis van
programma 11 van de begroting, maar aan de basis van alle keuzes die in deze
begroting gemaakt worden.
Contextomschrijving
Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad
Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.
De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op woensdag 19 maart 2014.
Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement
Op 22 mei 2014 vond in Nederland de laatste verkiezing voor het Europees Parlement
plaats. Deze verkiezing wordt eens in de vijf jaar gehouden.
Beleid/kader dat van kracht is
•
Nota Burgerparticipatie
•
Verordening basisregistratie personen Velsen 2014
•
Kieswet
•
Paspoortwet
•
Verordening Burgerlijke Stand
•
Wegenverkeerswet
•
Raadsbesluiten middels de begroting met betrekking tot 100% kostendekking bij
rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (doelbelasting)
•
Gemeentelijke belastingverordeningen 2014 van Velsen en Uitgeest
•
Collegeprogramma 2014-2017
•
Visie op Velsen 2025
•
Wetten, zijnde de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet Waardering
Onroerende Zaken WOZ), de Gemeentewet, de Algemene Wet Bestuursrecht,
Wet kosten bestuurlijke voorprocedures, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen, de Invorderingswet 1990 en verschillende uitvoeringsregelingen van
diverse wetten.
•
Reglement GBA 2011
•
GBA Beheerregeling Velsen 2011
Programmadoelstelling
Adequaat besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan inwoners,
instellingen en bedrijven van Velsen.
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Subdoelstellingen 11.1 en 11.1.a
Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden door de
gemeenteraad

De kaderstellende rol van de raad
In 2014 heeft de raad daadwerkelijk het zwaartepunt van de politieke beleidsbepaling
verplaatst naar de Perspectiefnota in plaats van de begroting. Door voor de zomer de
belangrijkste beleidsuitgangspunten met elkaar vast te stellen – en daarbij ook de
algemene beschouwingen te houden – wordt eerder in het jaar duidelijk welke kant
de gemeenteraad met de gemeente Velsen op wenst te gaan. Het verkiezingsjaar
2014 en de daarop volgende collegevorming zorgde er voor dat al eerder een deel
van de randvoorwaarden (uitgesproken strategische prioriteiten) bekend waren.
Tijdens de begrotingsbehandeling besprak de gemeenteraad in controlerende zin of
haar visie en kaders vastgelegd in de Perspectiefnota voldoende in de concept
begroting waren opgenomen om deze daarna vast te stellen. De politieke
beleidsbepaling in kaderstellende vorm bij de Perspectiefnota was daarbij
leidinggevend.
Regionale samenwerking
In 2014 zijn de leden van de gemeenteraden van de vier IJmondgemeenten tijdens
de IJmondcommissie vijfmaal bijeen geweest; 21 januari, 18 februari, 27 mei, 23
september en 25 november. Dit in het kader van de Regionale Samenwerking
IJmond. De IJmondcommissie als gezamenlijke raadscommissie van de IJmond
heeft ter voorbereiding van de besluitvorming in de lokale raden gesproken over:
beleidsplannen jeugdhulp en decentralisatie AWBZ; regionale mobiliteitsvisie;
verordeningen jeugdhulp, WMO en Participatiewet; Zienswijze Nota Reikwijdte en
detailniveau A8-A9. Daarnaast fungeerde de IJmondcommissie meerdere malen als
regionaal informatieplatform over uiteenlopende gemeentegrensoverstijgende
onderwerpen.
Raadzaal
Tot vlak voor de raadsverkiezingen heeft de gemeenteraad vergaderd in het Tata
Steel Stadion. Op 6 maart 2014 vond de eerste raadsvergadering plaats in de
vernieuwde raadzaal. De verschillende technische kinderziekten waren in het begin
nog aanwezig. Halverwege het jaar waren deze zo goed als opgelost. Nieuw is het
cameraregistratiesysteem, waarmee de vergaderingen live via het internet kunnen
worden gevolgd en in de archivering naast geluid ook beeldmateriaal wordt
opgeslagen.
Vergaderingen
De gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De afscheidsraad werd op
26 maart gehouden gevolgd door de installatieraad op 27 maart. Na het vormen van
het nieuwe college waren 22 van de 33 raadsleden nieuw in de gemeenteraad. Een
uitgebreid introductieprogramma is aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad.
In de opzet van het Raadsplein zijn geen grote wijzigingen aangebracht.
Raadsondersteuning
De gemeentelijke website: raad.velsen.nl en de App RaadVelsen zijn in 2014 verder
uitgebreid met de digitale leeskamer en de evenementenkalender.
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Subdoelstelling 11.2 1
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.
Subdoelstelling 11.3.1
Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de inwoners van de
gemeente Velsen.
Modernisering gemeentelijke bevolkingsadminisatrie (mGBA)
Op 6 januari 2014 is de Basisregistratie Personen (BRP) ingesteld. De BRP vervangt de
huidige GBA en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en bevat
persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in
Nederland wonen , of hier slechts kort verblijven,- maar die een relatie hebben met de
Nederlandse overheid; de 'niet-ingezetenen'. De BRP draagt bij aan een verbeterde
dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. Het bijhouden en
verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper.
De voortgang van de mGBA heeft ter discussie gestaan als gevolg van problemen bij de
ontwikkeling ervan die leiden tot uitloop van de planning en overschrijding van het
programmabudget. Dit heeft de Minister ertoe gebracht de eerder gekozen koers voor de
bouw van de BRP serieus te heroverwegen. Daarbij zijn radicale alternatieven
overwogen, zoals het stoppen van de modernisering van de GBA. Tevens constateert de
Minister dat de GBA een belangrijke bijdrage levert in een brede context. Een centrale,
actuele en functioneel rijke registratie met persoonsgegevens die 24 uur per dag
toegankelijk is, is een essentiële pijler voor een betere dienstverlening aan de burger. De
Minister heeft om die reden geconcludeerd dat het noodzakelijk is de modernisering van
de GBA voort te zetten.
Aan de hand van kwaliteitsmodules, informatiebeveiligingsplan Burgerzaken,
kwartaalrapportages en workshops GBA vindt er structurele kwaliteitsverbetering van de
persoonsgegevens plaats van de inwoners van Velsen. Er is voortdurend aandacht voor
de kwaliteit. Tevens vinden er maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats om de
kwaliteit van de persoonsgegevens te borgen. Vanaf 2014 is het verplicht een
zelfevaluatie te houden welke wordt beoordeeld door het Ministerie. Indien nodig worden
steekproeven gehouden
Uit deze verplichte zelfevaluatie Basis Registratie Personen blijkt dat de gemeente
Velsen in 2014 voor de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie,
alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie een voldoende scoort
(90%).
Subdoelstelling 11.3.2
Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van
persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken.
De openingstijden van de werkeenheid Burgerzaken zijn met ingang van 1 mei 2014 met
5 uur per week uitgebreid. Hierdoor heeft de gemeente Velsen de ruimste openingstijden
binnen de regio. Ook is in 2014 het zaakgericht werken voor een aantal producten
ingevoerd. Deze producten kunnen via het digitale loket worden aangevraagd. De
aanvragen komen als “zaak” binnen in het medewerkersportaal. Vanuit hier worden deze
producten verder afgehandeld. Het KCC heeft via het medewerkersportaal inzicht in de
voortgang van de zaak en kan hierdoor de klant beter en sneller helpen. In de nabije
toekomst kan de klant zijn zaken ook volgen op zijn persoonlijke internetpagina.
Uit de wettelijk verplichte zelfevaluatie reisdocumenten blijkt dat de gemeente Velsen
voor het gehele proces een voldoende (90%) scoort op de kwaliteit en veiligheid van het
aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten.
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Enquête klanttevredenheid
De afdeling Publiekszaken heeft binnen de klantgerichte dienstverlening een
beeldbepalende positie. Alle inwoners van Velsen hebben met enige regelmaat met deze
afdeling te maken. Velsen scoort zeer goed in haar dienstverlening, het aantal klachten is
minimaal. In de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2014 is een enquête
gehouden inzake een aantal onderdelen van de klantgerichte dienstverlening. De
resultaten hiervan zullen in het 1e kwartaal van 2015 worden gepresenteerd. Dan zal
bekend worden of de goede waardering van 2011(8,3) is toegenomen als gevolg van de
verruiming van de openingstijden, de nieuwe publiekshal, de invoering van de
gastheer/gastvrouw en de toename van het aantal digitale producten.
Subdoelstelling 11.3.3
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken en het
maken van een risicoanalyse worden of zijn maatregelen genomen die de risico’s op het
ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften
betreffende informatiebeveiliging, in voldoende mate af dekt. Dit
informatiebeveiligingsplan wordt elk jaar geactualiseerd en de risicoanalyse Burgerzaken
wordt elke jaar uitgevoerd. Identiteitsmanagement en beoordelen brondocumenten
worden steeds belangrijk. In dit kader heeft de werkeenheid Burgerzaken geparticipeerd
in een pilot Brondocumenten.
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken en het
maken van een risicoanalyse worden of zijn er maatregelen genomen, die de risico’s op
het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften
betreffende informatiebeveiliging, in voldoende mate af dekken. Het is wel zaak om alle
geïdentificeerde risico’s en getroffen of geplande, maatregelen blijvend te monitoren. Het
informatiebeveiligingsplan Burgerzaken wordt daarom elk jaar geactualiseerd en de
risicoanalyse Burgerzaken wordt elke jaar uitgevoerd. Tevens heeft de werkeenheid
Burgerzaken geparticipeerd in een landelijke pilot Brondocumenten, waardoor
werkprocessen en vaardigheden voor het beoordelen van brondocumenten zijn
verbeterd.
Subdoelstelling 11.4
Via (burger)participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van en samenwerking
met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake activiteiten die een wijk,
groep of de samenleving raken
Het beleidskader voor Inspraak en Samenspraak is geëvalueerd in maart 2012. In het
verlengde hiervan zien wij de actuele ontwikkelingen in de samenleving. In de begroting
2015 is daarom aangegeven dat een trend waarneembaar is van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie. Kijkend naar de inleidende woorden op het coalitieakkoord 20142018 wordt een open en transparante houding ten aanzien van de samenleving en de
spelers daarbinnen (inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven enz.)
nagestreefd. Samenspraak en een open blik zijn hierbij sleutelbegrippen.
De overheid (lees de gemeente Velsen) is gelijkwaardig aan andere actoren in het
werkveld meer partner aan het worden. Hierbij zijn het tijdig herkennen en erkennen van
signalen uit de omgeving van groot belang om de rol van gelijkwaardige partner ook te
kunnen vervullen. In dit kader zijn nieuwe/sociale media in toenemende mate van belang.
Als gekeken wordt kijken naar de het beleidskader burgerparticipatie kunnen we stellen
dat hierin de uitgangspunten voor participatie nog steeds actueel zijn. Kern is dat er
geluisterd en gesproken wordt met burgers, bedrijven en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties. De wijze waarop dat gebeurt (samenspraak, inspraak,
burgerinitiatief, referendum, advisering en dergelijke) zijn in het bestaande en door de
raad geëvalueerd beleidskader voor burgerparticipatie opgenomen.
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Alhoewel de samenleving in een voortdurende verandering zit is het ook zo dat de
uitgangspunten voor het contact met de samenleving in wezen niet veranderd is.
Samenwerking met partijen blijft uitgangspunt om te komen tot een werkwijze waarin
ruimte is de initiatieven van burgers en van partijen.
In 2014 vonden de volgende burgerpanelenquêtes plaats:
- Februari 2014: Onderzoek om beter inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten in
het verkeer;
- Februari 2014: over houding, motivatie en gedrag waarop nu afval gescheiden wordt;
- Mei 2014: Evaluatie van het burgerpanel;
- November 2014: Veranderingen in de zorg.
Subdoelstelling 11.5.1
Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen
WOZ
Als gevolg van het feit dat de kwaliteit van de WOZ-administratie in 2013 voor de 3e keer
op rij als goed is beoordeeld door de Waarderingskamer heeft er in 2014 geen controle
op de kwaliteit plaatsgevonden. In het 4e kwartaal 2014 is een intern controleplan
opgesteld om de volledigheid van de belastingheffing te waarborgen, als onderdeel van
de Verbijzonderde Interne Controle (VIC).
Samenwerken met andere partijen
De afdeling Belastingen en Invordering verzorgt met ingang van 2011 het volledige
werkpakket voor de gemeente Uitgeest op het gebied van heffen, innen en de WOZ.
Begin 2014 heeft de gemeente Uitgeest de keuze gemaakt om te gaan samenwerken
met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. Wat hiervan de consequenties zijn voor
de samenwerking met Velsen is op dit moment nog niet bekend. Nagenoeg zeker is dat
deze samenwerking in elk geval wordt voortgezet tot 1 januari 2017. Daarnaast wordt er
sinds 2014 op bedrijfsvoeringniveau samengewerkt met het samenwerkingsverband
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) om kosten te besparen en kennis te
delen.
Belastingheffing
Voor zowel Velsen als Uitgeest zijn in 2014 nagenoeg alle belastingaanslagen opgelegd.
In 2014 is de leidraad invordering aangepast aan de meest recente ontwikkelingen.
Subdoelstelling 11.5.2
Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en
beschikkingen
Mede door het ontbreken van een kwaliteitshandvest dienstverlening heeft er nog geen
klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden inzake de aanslagoplegging en
bezwaarafhandeling. Als het aantal bezwaren, beroepen en klachten maatgevend zou
zijn dan is de klanttevredenheid toegenomen. Het aantal bezwaren en beroepen is fors
afgenomen ten opzichte van 2014 en er zijn nauwelijks klachten ontvangen. In 2014 is
gekeken naar mogelijkheden over andere vormen van communicatie inzake de
aanslagoplegging en bezwaarafhandeling.
Subdoelstelling 11.5.3
Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan en het maken van een
risicoanalyse worden of zijn maatregelen genomen die de risico’s op het ontstaan van
aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften betreffende
informatiebeveiliging, in voldoende mate afdekt. Het informatiebeveiligingsplan is
geactualiseerd en waar nodig bijgesteld. De risicoanalyse is in 2014 uitgevoerd.
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Indicatoren
Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.2
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

Realisatie Streef- Realisatie

meting

2012

waarden

2014

2014
Kwaliteitscontrole

dagelijks

dagelijks

Idem

Idem

Idem

Audit

Oktober 2014 (jaarlijks)

2014

Idem

Idem

Idem

Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.3
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Realisatie

Streef-

Realisatie

meting

meting

2013

waarden

2014

2014
Voortgangsrapportages

Waarde Gemeente December 2014

1x per jaar

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Velsen
Managementrapportages

Waarde Gemeente Maart 2014 vast gesteld jaarlijks
Velsen

door B&W over 2013

Waarde Gemeente December 2013, over

Risicoanalyse

Velsen

jaarlijks

2013 vastgesteld door
afdelingsmanager
publiekszaken.

Indicatoren bij subdoelstelling 11.5

Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Realisatie

meting

meting

2013

Streef-

Realisatie

waarden

2014

2014
Opleggen gecombineerde aanslagen

Waarde

gemeentelijke heffingen
Aantal bezwaarschriften

Belasting-

2013

pakket
Waarde

Belasting-

29-2-

28-2-2013

2012

28-2-

28-2-2014

2014

2013

1.718

2.088

1.350

1312

2013

84%

95%

99%

85%*

2013

17

14

13

14

pakket
Aantal afgehandelde bezwaarschriften per

Prestatie Belasting-

31 december
Gemiddelde afhandeltijd bezwaarschriften

pakket
Prestatie Belasting(in

pakket

weken)
Aantal verzoekschriften

Waarde

Belasting-

2013

1.326

2.051

1.600

1.625

2013

99%

99,9%

100%

100%

2013

1

1

1

1

2013

54

113

50

134

pakket
Aantal afgehandelde verzoekschriften per

Prestatie Belasting-

31 december
Gemiddelde afhandeltijd verzoekschriften

pakket
Prestatie Belasting(in

pakket

weken)
Aantal beroepschriften

Waarde

Belastingpakket
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Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

Realisatie

meting

meting

2013

Streef-

Realisatie

waarden

2014

2014
Aantal klachten belastingen en invordering

Prestatie Corsa

2013

7

5

0

Aantal WOZ-beschikkingen

Waarde

2013

20.344

20.899

20.550

20.646

2013

99.6%

99.9%

100%

100%

2013

31.656

31.830

31.900

32.069

2013

3.647

3.602

3.675

3.630

2013

35.303

35.432

35.575

35.699

2013

3.944

4.067

5.000

3.505

2013

1.756

2.233

2.600

2.077

2013

20.078

20.078

20.600

20.424

Belasting-

2

pakket
WOZ-objecten met een beschikking per 31- Prestatie Belasting12
Aantal woningen

pakket
Waarde

Belastingpakket

Aantal niet-woningen

Waarde

Belastingpakket

Aantal WOZ-objecten

Waarde

Belastingpakket

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket

Aantal automatische incasso’s

Waarde

Belastingpakket

*Er zijn nog 79 proforma bezwaarschriften van een wooncorporatie die nog niet zijn
afgehandeld. Het betreffen meerdere aanslagen, waarbij nog slechts 2 panden moeten
worden overwogen. Als daar uitsluitsel over is dan zullen deze bezwaarschriften in één keer
worden afgehandeld.

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000
Programma 11
Bestuur, bevolkingszaken en
burgerparticipatie
Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat

Jaarverslag 2014

Rekening
2013
10.789
-1.748
9.041
0
-13
9.028

Primitieve
Begroting Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
11.781
11.670
11.218
-2.104
-1.734
-1.790
9.677
9.936
9.428
0
135
135
0
-135
-135
9.677
9.936
9.428

juni 2015

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
452
56
508
0
0
508
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Algemene Dekkingsmiddelen
Onder de algemene dekkingsmiddelen worden alle middelen verstaan die de gemeente
ontvangt voor het uitvoeren van haar wettelijke taken, zonder dat deze aan een
specifieke taak besteed dienen te worden.
In de programmaverantwoording dient, volgens de BBV, een beschouwing te worden
opgenomen over het gevoerde beleid ten aanzien van de volgende onderwerpen:
• lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
• algemene uitkering;
• dividend;
• saldo van de financieringsfunctie;
• saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds;
• overige algemene dekkingsmiddelen.
Deze onderwerpen worden financieel uitgebreid toegelicht in de jaarrekening, de
hoofdlijn wordt hieronder toegelicht. Hieronder wordt een overall beschouwing gegeven
de algemene dekkingsmiddelen.
Lokale heffingen
Het gevoerde beleid voor de lokale heffingen is gebaseerd op de besluitvorming in de
Perspectiefnota 2013. Deze kaders zijn nader uitgewerkt in de begroting 2014 en de
belastingverordening 2014. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat ten opzichte
van de gewijzigde begroting 2014 van € 80.000. Daarbij is een nadeel zichtbaar bij de
OZB-gebruikers, door een lagere waardeontwikkeling in 201. Dit wordt gecompenseerd
door een hogere waardeontwikkeling bij de OZB eigenaren.
Saldo financieringsfunctie
Het treasury statuut is in december 2014 door de Raad vastgesteld, met daarin een
aanpassing voor de wet Fido. In deze paragraaf Financiering wordt uitgebreider ingegaan
op het gevoerde beleid. Dit heeft geresulteerd in een nadelig resultaat van € 28.000.
Algemene uitkering
De algemene uitkering voor 2014 is flink toegenomen, dit voordeel is vooral toe te
rekenen aan de maatstaven (=rekeneenheden) die betrekking hebben op
uitkeringsgerechtigden. Daarnaast is er vanuit het voorzichtigheidsbeginsel rekening
gehouden met een verwachte lagere algemene uitkering als gevolg van het principe
“samen de trap op, samen de trap af”.
Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2013

Lasten
Baten
Totaal saldo van baten en lasten
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

-479
-91.104
-90.624
12.362
-14.443

Resultaat

-92.705

Jaarverslag 2014

Primitieve
Begroting
Rekening 2014
begroting
2014 incl.
2014
wijzigingen
-4.271
-3.381
-3.883
-80.622
-79.560
-81.307
-84.893
-82.941
-85.190
497
557
401
-481
-657
-1.033

juni 2015

-84.877

-83.041

-85.823

Saldo 2014
t.o.v gew.
Begroting
502
1.747
2.249
156
376
2.782
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Paragraaf A Lokale heffingen
Doorgevoerde wetswijzigingen in 2014
Er zijn in 2014 geen wetswijzigingen geweest die invloed hebben op de ontwikkeling van
de lokale heffingen.
Niet doorgevoerde wetswijzigingen voor 2014
Vrijstelling precariobelasting op kabels en leidingen
Het wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen precariobelasting op kabels en leidingen
van nutsbedrijven mogen heffen is tot op heden nog steeds niet aangeboden aan de
Tweede Kamer en hier heeft dus nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.
Inkomsten
Bedragen x € 1000 ,--

Belastingen
OZB gebruikers
OZB eigenaren
OZB roerend
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting

Rekening

Begroting

Rekening

2013

2014

2014

Saldo

2.947
11.140
27
426
2.148
244

3.162
11.526
27
401
2132
258

3.047
11.728
28
395
1..986
274

-115
202
1
-6
-146
16

Retributies
Bouwvergunningen
Akten en documenten
Burgerlijke stand
Naturalisaties

1.226
921
186
46

1.109
1.309
137
53

1.521
1.100
170
46

412
-350
33
-7

Rioolheffing
Marktgelden
Begraafplaatsen

5.754
101
163

5.513
111
187

5.564
100
167

+51
-11
-20

Afvalstoffenheffing (netto)

9.837

10.074

10.112

+38

227
62

228
115

227
87

-1
- 28

Overige belastingen
Parkeergelden
Naheffing parkeren
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Analyse gemeentelijke lasten 2014 op basis van de lastenmonitor 2014
In onderstaande tabel is een onderlinge vergelijking gemaakt met de
referentiegemeenten® uit het rapport “Inzicht prestaties gemeenten 2000” van Deloitte, en
de omliggende gemeenten.
Gemeente
Velsen
Almelo®
Alphen aan de
Rijn®
Hoorn®
Purmerend®
Venlo®
Beverwijk
Heemskerk
Haarlem

Netto
Woonlasten
€ 759
€ 763
€ 736

Rangnummer
Coelo
284
293
245

Bruto Woonlasten
Rangnummer
Coelo
1-pers. Meerp.
€ 767
€ 767
307
€ 712
€ 712
200
€ 664
€ 735
245

€ 679
€ 738
€ 750
€ 715
€ 688
€ 723

135
249
271
201
145
220

€ 577
€ 719
€ 644
€ 607
€ 640
€ 619

€ 657
€ 719
€ 732
€ 695
€ 698
€ 751

98
215
240
162
168
278

Uit de jaarlijkse monitor van de lokale lasten van het Coelo blijkt dat de gemeente Velsen
in 2014 op plaats 284(295 in 2013) staat in de rangorde van goedkoopste gemeente met
betrekking tot de netto woonlasten. In de monitor zijn de tarieven van in totaal 417 (430 in
2013) gemeenten en deelgemeenten opgenomen.
Voor de onderlinge vergelijking van gemeenten kan het best worden uitgegaan van de
netto woonlasten omdat dit het werkelijke bedrag per huishouden is dat de gemeente
aan de diverse belastingen overhoudt. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de positie van
Velsen beter is geworden ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten. Ook
in 2014 hebben we niet meer de hoogste positie in de ranglijst in relatie tot de
vergelijkbare referentiegemeenten. Binnen de groep referentiegemeenten zijn de
onderlinge verschillen kleiner geworden, doordat Velsen en Venlo de enige stijgers op de
rangelijst zijn. Hetzelfde geldt voor de omliggende gemeenten, waarbij het verschil met
de gemeente Heemskerk flink kleiner is geworden. De belangrijkste reden voor de hoge
netto woonlasten is het hoge tarief afvalstoffenheffing in vergelijking tot andere
gemeenten.
Rioolheffing
Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking
van 100% op begrotingsbasis.
De kosten van € 5.857.000 (excl. Inkomsten OAS en storting reserve rioleringen) die op
rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2014 vallen € 382.000 lager uit
dan geraamd. Omdat de inkomsten(exclusief inkomsten OAS) 2014 € 52.000 hoger
uitvallen dan geraamd vindt er een storting in de reserve rioleringen van € 434.000
plaats. Samen met de storting in de egalisatievoorziening van € 434.000 wordt er per
saldo € 6.291.000 aan kosten toegerekend.
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Begroting

Rekening

2014

2014

Verschil

X € 1.000

X € 1.000

X € 1.000

Lasten investeringen rioleringen

€ 2.699

€ 2.719

+

20

Beheerskosten rioleringen en grondwaterbeheersing incl. opslag indirecte kosten

€ 1.434

€ 1.115

-

319

Btw 21%

€

697

€

637

-

60

Vegen openbare ruimte 50 %

€

557

€

559

+

2

Kosten belastingheffing en invordering

€

321

€

308

-

13

Storting in voorziening rioleringen

€

0

€ 1.262

+ 1.262

Storting in reserve rioleringen

€

0

€

434

+

434

Kwijtschelding

€

156

€

161

+

5

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

375

€

378

+

3

Totale kosten

€ 6.239

€ 7.553

Bijdrage uit voorziening rioleringen

€

343

€

Bijdrage derden

€

0

€ 1.265

+ 1.265

Bruto opbrengst rioolheffing

€ 5.896

€ 5.925

+

Totale inkomsten
€ 6.239
*netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar € 17.000.

€ 7.553

363

+

1.314
+

20

29

+1.314

Financiële toelichting1:
Als gevolg van iets hogere rentelasten binnen de tariefberekening dan geraamd vallen de
kapitaallasten € 20.000 hoger uit. Door lagere dagelijkse onderhoudskosten van
rioleringen en grondwaterbeheersing vallen de beheerskosten € 319.000 lager uit. Met
name als gevolg van lagere diensten derden voor regulier onderhoud kan er € 60.000
minder BTW aan de rioolheffing worden toegerekend.
De toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte vallen € 2.000 lager
uit als gevolg van lagere doorberekende kosten van HVC. Door lagere personeelskosten
zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 13.000 lager dan begroot. De
inkomsten van € 1.262.000 conform de de overeenkomst OAS worden in de voorziening
rioleringen gestort.Omdat de overige toerekenbare exploitatiekosten(exclusief
kapitaallasten en OAS) per saldo € 434.000 lager uitvallen dan de bruto inkomsten vindt
er een storting in de reserve rioleringen plaats van € 434.000 plaats conform de regels
van de BBV. De kosten van kwijtschelding zijn € 5.000 hoger als gevolg van een hoger
aantal kwijtscheldingsverzoeken dan geraamd. Als gevolg van een verschuiving van de
kosten tussen het eigenaars en gebruikersdeel vallen de kosten leegstand etc. € 3.000
hoger uit. Omdat de kapitaallasten € 20.000 hoger uitvallen is ook de bijdrage uit de
voorziening rioleringen in de kapitaallasten € 20.000 hoger.
In 2014 is, conform de overeenkomst OAS Velsen, € 1.262.000 ontvangen van het
hoogheemraadschap Rijnland voor het afkoppelen van verharding en dakoppervlakken.
Daarnaast is er een bedrag van € 3.000 van de gemeente Bloemendaal ontvangen
inzake een beheersovereenkomst rioleringen.

1 Omdat de fiscale kostentoerekening extracomptabel wordt gemaakt kunnen er verschillen ontstaan tussen de
financiële toelichtingen op de programma’s en in de paragraaf lokale heffen.
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De bruto opbrengst rioolheffing valt € 29.000 hoger uit dan geraamd doordat het aantal
werkelijke aansluitingen per 31 december 2014 van 34.459 459 meer is dan begroot in
het tarief 2014. Dit wordt echter deels gecompenseerd doordat het aantal vrijstellingen
van 1.910 er 310 meer zijn dan begroot. Dit betreft met name garageboxen die zijn
losgekoppeld van het riool en worden aangeslagen tegen een tarief dat 50% lager is.
Afvalstoffenheffing
Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een
kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21%
omzetbelasting.
De kosten van € 10.037.000 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de
afvalstoffenheffing in 2014 vallen € 378.000 lager uit dan geraamd. Omdat de inkomsten
2014 € 5.000 lager uitvallen dan geraamd is er een positief resultaat van € 373.000 voor
het rekeningresultaat 2014. In voorgaande jaren was er steeds een nadelig resultaat dat
uiteindelijk uit de algemene reserve is gedekt. Bij de bestemming van het
rekeningresultaat 2014 zal worden besloten of dit toegevoegd wordt aan de algemene
reserve of in een bestemmingsreserve wordt gestort.
Overzicht kostendekking
Begroting

Rekening

2014

2014

Verschil

X € 1.000

X € 1.000

X € 1.000

Kosten HVC afvoeren huisvuil huishoudens en strand

€ 7.359

€ 7.332

- € 27

Beheerskosten afvoeren huisvuil incl. opslag indirecte kosten

€

€

+ € 65

Btw 21%

€ 1.600

€ 1.607

+€

Vegen openbare ruimte 25%

€

279

€

250

- € 29

Kosten belastingheffing en invordering

€

165

€

163

-€

Kwijtschelding

€

557

€

587

+ € 30

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

341

€

328

- € 13

€

373

+ € 373
+ € 404

114

Resultaat op afvalstoffenheffing

179

Totale kosten

€ 10.415

€ 10.819

Bruto opbrengst afvalstoffenheffing*

€ 10.415

€ 10.410

Inkomsten derden

€

Totale bruto inkomsten

€ 10.415

-€

7

2

5

409

+ € 409

€ 10.819

+ € 404

*netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar € 30.000.

Financiële toelichting2:
In tegenstelling tot hetgeen eerder werd vermeld in de 1e en 2e voortgangsrapportage
vallen de kosten van HVC € 27.000 lager uit dan geraamd als gevolg van meevallers op
de bovenmatige ziektekosten.
De beheerskosten voor afvoeren afval vallen € 65.000 hoger uit voornamelijk als gevolg
van kosten van inzameling en transport van kunststoffen en elektra.
Daartegenover staan de ontvangen vergoedingen afvalfonds en het milieudepot van
€ 409.000. Door de hogere beheerskosten valt de daarbij behorende BTW € 7.000 hoger uit.

2 Omdat de fiscale kostentoerekening extra comptabel wordt gemaakt kunnen er verschillen ontstaan tussen de
financiële toelichtingen op de programma’s en in de paragraaf lokale heffingen.
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De toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte vallen € 29.000 lager
uit als gevolg van lagere doorberekende kosten van HVC. Voornamelijk door lagere
personeelskosten zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 2.000 lager dan
begroot.
De kosten van kwijtschelding zijn € 30.000 hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van
een hoger aantal kwijtscheldingsverzoeken dan geraamd. De kosten van leegstand etc.
vallen € 13.000 lager uit, met name doordat de werkelijk toegerekende kosten aan de
afvalstoffenheffing lager uitvallen. De bruto inkomsten vallen € 5.000 lager uit dan
geraamd. Het aantal werkelijke aansluitingen per 31 december 2014 van 30.399
(1 januari 2014 30.203) is 99 hoger dan begroot in het tarief 2014. Echter het aantal
vrijstellingen is 205 hoger dan begroot.
Hondenbelasting
Bij de berekening van de tarieven hondenbelasting wordt uitgegaan van een
kostendekking van 100% op begrotingsbasis.
De kosten van € 348.000 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de
hondenbelasting in 2014 vallen € 79.000 lager uit dan geraamd. Omdat de inkomsten
€ 7.000 lager uitvallen dan geraamd moet er in plaats van de geraamde bijdrage uit de
egalisatiereserve van € 26.000 een storting van € 46.000 in de egalisatievoorziening
hondenbelasting plaatsvinden.
Overzicht kostendekking
Begroting

Rekening

2014

2014

Verschil

X € 1.000

X € 1.000

X € 1.000

€ 333

€ 262

- € 71

Beheerskosten bestrijding hondenoverlast incl. opslag indirecte kosten
Kosten hondencontrole

€

8

€

0

-€ 8

Kosten belastingheffing en invordering

€

64

€

64

€ 0

Kwijtschelding

€

22

€

22

€ 0

Vrijstelling en oninbaar

€

1

€

1

€ 0

€

46

+ € 46

€ 395

- € 33

Storting egalisatiereserve
Totale kosten

€ 428

Bijdrage egalisatiereserve

€

Bruto opbrengst hondenbelasting
Totaal inkomsten

26

€

0

- € 26

€ 402

€ 395

-€ 7

€ 428

€ 395

- € 33

Financiële toelichting3:
Ondanks de intensivering van het beleid worden er minder kosten gemaakt voor de
bestrijding van de hondenoverlast. Bij de jaarrekening 2013 zijn abusievelijk(dubbel) de
kosten van hondencontrole als transitorische post opgenomen voor 2014. Om die reden
vallen de kosten van de controle in 2014 weg tegen deze transitorische post en lijkt het
alsof er geen kosten zijn gemaakt.
De opbrengst 2014 valt € 7.000 lager uit voornamelijk door een gemiddeld kortere
belastingplicht dan begroot. Het aantal honden per 31 december 2014 van 4.444(1
januari 2014 4.441) is lager dan de 4.450 die zijn begroot in het tarief 2014.

3 Omdat de fiscale kostentoerekening extra comptabel wordt gemaakt kunnen er verschillen ontstaan tussen de
financiële toelichtingen op de programma’s en in de paragraaf lokale heffingen.
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Leges omgevingsvergunning
De kosten van € 1.561.000 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges
omgevingsvergunning in 2014 vallen € 190.000 hoger uit dan geraamd. Omdat de
inkomsten 2014 van € 1.521.000 € 412.000 hoger uitvallen dan geraamd stijgt het
dekkingspercentage op rekening basis met 16,59% tot 97,44%.
Begroting Rekening
2014

2014

Verschil

X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000
Uitvoeringskosten afdeling Publ/V&U

€ 906

€ 830

- € 76

Uitvoeringskosten afdeling Publ/T&H

€ 233

€ 260

+ € 27

Diensten externe partijen

€ 250

€ 250

€

0

Uitvoeringskosten afdeling EWR

€ 128

€ 119

-€

9

Uitvoeringskosten afdeling Informatiemanagement

€

51

€

50

-€

1

Kosten belastingheffing en invordering

€

16

€

16

€

0

BTW

€

15

€

15

€

0

Uitvoeringskosten afdeling Wijkbeheer

€

11

€

10

-€

1

Uitvoeringskosten afdeling Voorbereiding en beleid

€

7

€

6

-€

1

Oninbaar

€

4

€

5

+€

1

Totale kosten

€ 1.621

€ 1.561

- € 60

Stelpost personeel

€ 250

Totale kosten te dekken door opbrengst leges

€ 1.371

€ 1.561

+ € 190

Inkomsten leges op product

€ 1.109

€ 1.521

+ € 412

Totaal inkomsten

€ 1.109

€ 1.521

+ € 412

Dekkingspercentage leges

80,85%

97,44% + 16,59%

+ € 250

*Betreft de kosten van de RUD IJmond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product
omgevingsvergunning toegerekend. Voor de vergelijking van het dekkingspercentage zijn de cijfers
begroting en rekening gelijk gehouden.

Financiële toelichting4:
De uitvoeringskosten voor het afhandelen omgevingsvergunningen en het bijbehorende
toezicht en handhavingvallen enerzijds € 49.000 lager uit voornamelijk door lagere
salarislasten als gevolg van het schrappen van vacatures ter invulling van de stelpost
personeel, anderzijds als duurdere externe inhuur in verband met een langdurig zieke
medewerker.
De uitvoeringskosten van ruimtelijke adviezen vallen € 9.000 lager uit voornamelijk door
lagere salarislasten. Verder zijn er wat kleine verschillen die een nadeel opleveren €
2.000. De stelpost personeel van € 250.000 zit verdisconteerd in de diverse uitgaven op
rekeningsbasis. Bij de 1e en 2e budgetrapportage is aangegeven hoe de invulling voor
2014 heeft plaatsgevonden. Als gevolg van een hoger aantal aanvragen vallen de
inkomsten leges omgevingsvergunning € 412.000 hoger uit dan geraamd. In programma
9 is aangegeven waarom.

4 Omdat de fiscale kostentoerekening extra comptabel wordt gemaakt kunnen er verschillen ontstaan tussen de
financiële toelichtingen op de programma’s en in de paragraaf lokale heffingen.
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Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit d.d. 30 september
2003 vastgesteld. Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de
Invorderingswet 1990 en de ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Velsen
2013’. Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd, dit is een zo ruim
mogelijk beleid. Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende gemeentelijke
belastingen en heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond).
Kwijtschelding kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een
minimuminkomen en door ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag; de
toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.
Naast de 710 (730 in 2013) belastingplichtigen die eind februari 2014 via het
verzamelbiljet gemeentelijke heffingen 2014 geautomatiseerde kwijtschelding hebben
ontvangen zijn er over het belastingjaar 2014 op het moment van verslaglegging 1.225
verzoeken tot kwijtschelding geregistreerd. Inclusief de automatische kwijtschelding zijn
dat er 129 meer dan over 2013 (1.806 aanvragen).
Van de handmatige verzoeken werden er 772(677 in 2013) volledig gehonoreerd, 32 (59
in 2013) zijn gedeeltelijk toegewezen en 402 (335 in 2013) verzoeken zijn afgewezen. Er
zijn nog 19(5 in 2013) aanvragen in behandeling. De in 2011 ingezette stijgende lijn zet
zich ook in 2014 door.
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Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag hoe Velsen
haar financiële risico’s opvangt zonder dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor
is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico’s, de mogelijkheden om de risico’s
af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze twee: het
weerstandsvermogen.
De paragraaf is als volgt opgebouwd:
I
II
III
IV

Bepalen van het weerstandsvermogen
Aanwezige risico’s
Aanwezige weerstandscapaciteit
Beoordeling weerstandsvermogen

I

Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen
risico’s op de balans (categorie A), risico’s binnen de exploitatie (categorie B) en risico’s
buiten de balans om (categorie C). Tevens wordt op de onderdelen balans en exploitatie
gekeken naar de reële gekwantificeerde risico’s. Voor risico’s buiten de balans om (zoals
borgstellingen) wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.
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)
Waterproblematiek en zettingen Oude Pontweg
Er lopen een aantal (gerechtelijke) procedures van bewoners die schade hebben
ondervonden van door DHV in 2011 vastgestelde (grondwater)overlast. Eveneens heeft
DHV toen vastgesteld dat schade is ontstaan aan woonwagens na de verplaatsing van
deze wagens. De gemeente heeft de aannemer aansprakelijk gesteld voor alle schades
aan de verplaatste woonwagens die het gevolg zijn van het toerekenbaar tekortschieten
van de aannemer.
Vooralsnog lijkt de schade als gevolg van grondwater, na taxatie, beperkt te zijn. Uit de
taxatie is naar voren gekomen dat de schade € 50.000 zal bedragen. Naar het zich laat
aanzien zal daarom de procedure op korte termijn afgerond kunnen worden.
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Er zijn maatregelen genomen om de wateroverlast te verhelpen, zoals het graven van
een sloot. De verwachting is dat door de maatregelen er geen sprake meer van
structurele overlast zal zijn.
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.
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.
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.

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.
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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.
Decentralisaties Awbz/Jeugdzorg/Participatiewet
Met inging van 1 januari 2015 zijn de nieuwe decentralisatie taken naar de gemeente
overgeheveld van het Rijk en de Provincie met een decentralisatiekorting. De
decentralisatie van taken brengt ook een aantal versoberingen met zich mee. De
gemeente heeft een inschatting gemaakt van de door het Rijk opgenomen kortingen voor
de komende 4 jaar. Hiervoor is voor een deel van het risico een bestemmingsreserve van
€ 2,5 mln gevormd. Voor het resterend risico is 50% meegenomen als risico.
Uitgangspunt van de decentralisaties is escalatie van problemen en kosten voorkomen.
Sturen op preventie en het gebruik maken van de 0e en 1e lijn is van groot belang. Dit
vraagt deskundige , op de nieuwe taken toegeruste professionals in het sociaal domein
en een sluitende samenwerking tussen alle betrokkenen. Ook met huisartsen en andere
instanties die de gemeente geen verplichtingen kan opleggen. Hieraan wordt intensief
gewerkt maar wij zijn in een fase die nog veel doorontwikkeling vraagt. Een aangepaste
sociale infrastructuur is een ontwikkeltaak, zeker voor 2015 en 2016, en de te behalen
kostenreductie is hiervan mede afhankelijk.
Naast de incidentele risico’s in de eerste jaren is er ook sprake van blijvende structurele
risico’s omdat er sprake is van openeinde regelingen. Ten dele hebben wij als gemeente
hierop invloed omdat wij kunnen sturen op de toegang. Er is geen zekerheid te
verschaffen over het aantal inwoners/cliënten dat in de toekomst gebruik gaat maken van
de voorzieningen in 2015 en verder (tot nog toe baseren we ons op historische
gegevens). Verder kan de toekomstige instroom hoger uitkomen dan verwacht doordat
de gemeente een laagdrempelige toegang biedt.
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Hieronder per wet een opsomming van de risico’s:
Risico’s Participatiewet
• Afbouw WSW: De sociale werkvoorziening gaat dicht. Reeds daar werkzamen
blijven tot hun 65ste in de sociale werkvoorziening. De vergoeding van het rijk
aan de gemeente neemt echter af. Dit moet worden opgevangen door een
andere inrichting van de WSW. Mede daarom is IJmond Werkt! opgericht. Die
voegt de re-integratietaak en de SW-taak bijeen. Dit vergroot de uitstroom naar
buiten, beperkt de overhead en daarmee het risico.
• Loonkostensubsidies: Loonkostensubsidies komen in plaats van de sociale
werkvoorziening en compenseren de werkgever in de beperkte loonwaarde van
de werknemer. Er kleeft een risico aan dit instrument, omdat het Rijk geen extra
budget beschikbaar stelt voor loonkostensubsidies. Bovendien moeten de
loonkostensubsidies worden bekostigd uit het inkomensdeel, waardoor dit verder
onder druk komt te staan. Daarom moeten duidelijke voorwaarden worden
gesteld aan de verstrekking van een loonkostensubsidie. Deze worden
vastgelegd in de beleidsregels loonkostensubsidie.
Risico’s Jeugdhulp
• In 2015 en 2016 is er maar een beperkte mogelijkheid tot sturen, er is vanwege
de ‘ zachte landing’ voor twee jaar contracten aangegaan met de aanbieders.
Hierbij geldt bovendien de leveringsplicht. Het effect van de ‘zachte landing’
in 2015 pas in de loop van 2016 duidelijk worden. In de contractfase is nog eens
goed duidelijk geworden dat doorrekening van de historische cijfers naar lokale
budget nauwelijks zekerheid biedt en dat er grote verschillen kunnen ontstaan
tussen de uitgaven en het budget per individuele gemeente. Omdat de
verwachting bestaat dat in regionaal verband de budgetten voor een groot deel
toereikend kunnen zijn, is een voorstel opgesteld voor verevening om de risico’s
die zich voor kunnen doen tussen de IJmond gemeenten Beverwijk, Velsen en
Heemskerk te verkleinen. Het uitgangspunt is solidariteit in 2015 en 2016, met
een eigen risico van 30 % en afrekening op basis van realisatiecijfers en
toepassing nadat de mogelijkheden van compensatie op landelijk niveau zijn
benut;
• Er is nog geen goede toepassing van het woonplaatsbeginsel geformuleerd,
waardoor geld voor jongeren die buiten de IJmond behandeld worden, maar
waarvan de ouders/ gezagsdragers in de IJmond wonen, niet in de IJmond
terecht is gekomen. Of omgekeerd dat ouders/ gezagsdragers buiten de regio
wonen, maar dat de kosten worden toegerekend aan de plaats waar de jongere
woont (Lijn5, Transferium);
• Uit dit laatste vloeit een derde risico, specifiek voor Velsen, nl. het feit dat Lijn 5 is
gevestigd in de gemeente. Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1
januari 2015 lijkt dit probleem opgelost te worden wanneer ook het zgn.
woonplaatsbeginsel Jeudgwet ingevoerd wordt. Het effect van een juiste
toepassing van het woonplaatsbeginsel zal naar verwachting medio 2015
zichtbaar worden;
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Risico’s Wmo 2015
• De beheersing van kosten hangt af van de mate waarin de Kanteling (uitgaan van
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers) succesvol blijkt. Dit is
mede bepalend voor het aantal uren begeleiding, dagbesteding en kortdurend
verblijf;
• Het ministerie heeft nog geen inzicht geboden met welke extra kosten gemeenten
te maken krijgen bij de extramuralisering van de zorg.
• De instroom kan hoger uitkomen dan verwacht doordat de gemeente een
laagdrempelige toegang biedt.
• Mensen die voorheen een indicatie hadden, maar nog niet de zorg verzilverd
hebben, kunnen dit alsnog gaan doen.
Taakstelling Stichting Welzijn Velsen, mede i.v.m. exploitatie Het Terras
De taakstelling voor de begroting 2015 is behaald. Gesprekken met de Stichting Welzijn
Velsen in het najaar van 2014 hebben geleid tot een begroting die sluitend is binnen het
beschikbare subsidiebedrag. Voor het uitvoeren van de nieuwe taken is hierbij overigens
deels gebruikt gemaakt van nieuwe middelen uit de decentralisatie uitkering. Deze
middelen zorgen voor een naar verwachting ‘rimpelloze’ uitvoering van hun taken in
2015. Met betrekking tot het Terras moeten wel nog definitieve afspraken gemaakt
worden over de huur. Naar verwachting zullen de kosten hiervoor door SWV gedekt
kunnen worden uit het bestaande budget. Er is echter een kans dat er een beperkt extra
budget nodig is om een dubbele huur voor enkele maanden te overbruggen.
Wet werk en bijstand (Wwb)
De wet Werk en bijstand 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.
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 integratieuitkering 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.

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 122

Een andere grote onzekerheid is de tweede fase van het grote onderhoud van het
gemeentefonds. In 2014 zijn een aantal clusters herijkt. Dit had voor de gemeente
voordelen. De tweede tranche wordt in de meicirculaire 2015 bekend gemaakt. 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.
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
Als maximale omvang van het BTW- compensatiefonds (het BCF) geldt met ingang van
2015 de raming 2014 zoals opgenomen in de begroting 2013. Met ingang van 2015
wordt de ontwikkeling van het BCF gekoppeld aan de accrespercentages van het
gemeentefonds zoals deze volgen uit de normering-systematiek. In hoeverre Velsen
hierdoor al dan niet benadeeld zal worden, is vooral afhankelijk van de omvang van de
BTW-compensatie van de overige gemeenten en is daarom niet te kwantificeren. Het
effect van de voorgenomen decentralisaties op de declaraties in het BCF is geen
onderdeel van deze afspraak en wordt nader verkend. 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.
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Sport
a. Imagoschade: Als gevolg van incidenten in de eigen sportaccommodaties of elders
in de regio kan er imagoschade optreden. Hierbij kan men denken aan legionella,
agressiviteit, ernstige overlast, veiligheidsproblemen, etc. Het gevolg van deze
schade is o.a. terugloop bezoek en inkomstenderving. De organisatie heeft
maatregelen ingesteld d.m.v. protocollen en werkafspraken om incidenten op dit vlak
te voorkomen.
b. 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.
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. Dit betekent ook meer beschikkingen
en bezwaarschriften en daarmee ook een vergroting van de kans op het moeten betalen
van een dwangsom. Hoe groot deze kans is, is op dit moment niet in te schatten.
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.

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.
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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.
Wooncorporaties
Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen,
worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet
toereikend zijn dan staan alle gemeenten en het Rijk garant voor deze tekorten door
renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50%
en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade
lijden, worden voor 25% van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het
restant (25%). Per 1 januari 2015 staat Velsen garant voor de corporaties binnen de
gemeente tot een bedrag van € 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.
Afgelopen jaar (2014) is er voor € 4 mln aan nieuwe leningen verstrekt en heeft een
aflossing plaatsgevonden van € 16 mln. 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:
Risico

Categorie Indeling
Bestaand

Om vang
(in € m ln)
3,00

1 Grondexploitatie

A

2 Aanpassing product- en tariefstructuur

A

Bestaand

0,05

3 Sloop Platanenstraat 50

A

Bestaand

0,08

4 Decentralisaties

B

Bestaand

7,50

5 Alg.uitkering

B

Bestaand

0,80

6 Alternatieve blusvoorzieningen

B

Bestaand

0,55

7 Garanties/borgstellingen

C

Bestaand

5,53

TOTAAL
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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):
Weerstandscapaciteit

Bedrag (in € m ln)

Algemene reserve

20,0

Reserve grondbedrijf

0,0

onbenutte belastingcapaciteit

3,0

post onvoorzien

1,0

stille reserves

7,0

Totaal

31,0

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 1,8.
Waarderingscijfer
A
B

Ratio
>2
1,4 – 2

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende

C

1-1,4

Voldoende

D

0,8-1

Matig

E
F

0,6-0,8
<0,6

Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Op basis van bovenstaande beoordelingstabel ‘weerstandsvermogen’ is de waardering
van het weerstandsvermogen ruim voldoende.
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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.
Bezuinigingen Openbare ruimte
De onderhoudsbudgetten voor groen zijn met ingang van 1 januari 2014 weer terug op
het oude niveau gebracht. Hiermee zijn de aanzienlijke bezuinigingen die voor 2012 en
2013 doorgevoerd zijn weer teruggedraaid. De komende jaren zullen gebruikt worden om
de onderhoudsachterstand die in de afgelopen jaren ontstaan is weer in te lopen.
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.
De kwaliteit van de wegen in Velsen is ondanks de structurele verlaging van de
onderhoudsbudgetten nog steeds ruim voldoende te noemen. De toekomstige inspecties
zullen uit moeten wijzen of de gemeente in staat is om met het huidige budget de wegen
op een acceptabel niveau te houden.
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Wegbeheer
In het voorjaar van 2014 heeft er weer een inspectie van de wegen plaatsgevonden. De
resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:
Totale wegennet
Voldoende
Matig
Onvoldoende

2006
80%
7%
13%

2007
84%
6%
10%

2008
90%
3%
7%

2010
86%
3%
11%

2012
87%
1%
12%

2014
90%
3%
7%

adviesnorm
77-88%
9-14%
4-9%

Asfalt
Voldoende
Matig
Onvoldoende

2006
89%
3%
8%

2007
93%
3%
4%

2008
90%
3%
7%

2010
86%
5%
11%

2012
87%
3%
10%

79%
8%
13%

adviesnorm
77-78%
9-14%
4-9%

Elementen
Voldoende
Matig
Onvoldoende

2006
79%
8%
13%

2007
81%
7%
12%

2008
86%
4%
10%

2010
82%
3%
15%

2012
87%
1%
12%

94%
1%
5%

adviesnorm
77-87%
9-14%
4-9%

Ondanks de bezuinigingen op het wegenonderhoud laat het totale wegennet een
positieve ontwikkeling zien.
Rioolbeheer
In 2014 is de inspectie van alle riolen die voor 1975 zijn aangelegd afgerond. Uit de
inspectie zijn geen grote bijzonderheden naar voren gekomen. Tevens is voor het eerst
ook een gedeelte van Velserbroek meegenomen om te bepalen in welke staat het riool,
dat nu 25 jaar oud is, zich bevindt. Alhoewel er wel enkele herstelwerkzaamheden zijn
uitgevoerd in het geïnspecteerde riool van Velserbroek is vervanging nog niet aan de
orde.
Watergangen
In 2014 is overeenstemming bereikt met Rijnland over de overdracht van watergangen.
Per 1-1-2015 wordt bij wijze van proef, voor de duur van 2 jaar, het beheer van de
primaire watergangen en enkele secundaire watergangen in Santpoort en Velserbroek
overgedragen. Deze watergangen zijn voor Rijnland van belang in verband met een goed
peilbeheer. Dit gebeurt in het kader van optimalisatie in de waterketen. De enkele
watergangen die nog resteren blijven in beheer van de gemeente Velsen.
Sportaccommodaties
Algemeen
We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties
(sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het
zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een tienjarensysteem
met een uitwerking in jaarschijven.
De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en
installatietechnisch uitgevoerd via een beheerplan, met uitzondering van het zwembad.
Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart beheerssysteem. Omdat de
apparatuur permanent in bedrijf is (regeltechniek, water-behandeling, luchtbehandeling,
enz.) is het planmatig onderhoud grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer en
onderhoud. Naast de meer technische beheerplannen is er een meerjarenplan voor
onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en en overige
inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren, schoonmaakapparatuur,
enz.
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Duurzaamheid van de sportaccommodaties is een belangrijk (intrinsiek) aandachtspunt,
zowel bij de bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. Bij de nieuwbouw van
sporthal Zeewijk wordt naar verwachting een GPR-score tussen de 8,5 en 9,0 behaald.
De keuzes bij het ontwerp van gebouw, installaties (o.a. zonnepanelen op het dak) en
materialisatie zijn hierop optimaal gericht. De daken van een zestal gemeentelijke
gymzalen zijn eind 2014 voorzien van zonnepanelen.
Buitensportaccommodaties
Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt
uitgevoerd door eigen medewerkers. Specialistische werkzaamheden en grootschalige
vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden over het algemeen
uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks onderhoud, zoals speelschade wegwerken,
zwerfvuil opruimen, belijning, enz., verricht door vrijwilligers van betrokken sportclubs en
sportstichtingen (pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine,
kleedkamers, e.d. worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen
zelf.
Het zomeronderhoud aan de sportvelden is in 2014 naar volle tevredenheid verlopen, de
velden bevinden zich over het algemeen in goede conditie. Op diverse velden is de
beregeningsinstallatie vervangen en kan nu geautomatiseerd ingeregeld en uitgevoerd
worden.
Er is onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van het atletiekcomplex
Groeneveen. Medio 2015 zal een plan van aanpak worden opgesteld voor de
vervanging/ facelift van de kunststofbaan met bijbehorende voorzieningen. Financiële
dekking vindt plaats via het vigerende meerjarenonderhoudsplan.
Binnensportaccommodaties
Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties in de
afgelopen jaren verkeren de accommodaties in redelijke tot goede staat. Mede gezien de
hoge bezettingsgraden van de sporthallen en gymzalen is het noodzakelijk deze
werkwijze stelselmatig voort te zetten.
In 2014 is begonnen met de eerste fase van revitalisatie (op onderdelen) van sporthal
IJmuiden-Oost. Dit wordt in 2015 voortgezet. Zo worden bijvoorbeeld alle kleedkamers
opeenvolgend gerenoveerd. In alle drie de sporthallen en het zwembad is openbaar wifi
beschikbaar gekomen. De bouw van de nieuwe sporthal Zeewijk binnen het project De
Ring is in een vergevorderd stadium. Deze wordt naar verwachting in het 2e kwartaal
2015 in gebruik genomen en aansluitend wordt de oude hal afgebroken om de
buiteninrichting te kunnen voltooien.
In het zwembad zijn diverse werkzaamheden in het kader van groot onderhoud
uitgevoerd. Bijvoorbeeld is de 66 m. glijbaan van een nieuwe coating voorzien en zijn de
beweegbare bodems geïnspecteerd waarna het nodige onderhoud heeft
plaatsgevonden. Door derden is een periodieke corrodiuminspectie uitgevoerd en zijn
specifieke onderdelen vervangen (ophangingen). Aan de glijbaan in het recreatiebad is
een nieuw element met tijdsmeting en photoshoot toegevoegd.
Bij enkele oudere accommodaties is het technisch onderhoud sober en/of
getemporiseerd uitgevoerd, omdat hier plannen voor renovaties, nieuwbouw of afstoting
bestaan. In alle gevallen zullen echter de veiligheid en functionaliteit geborgd worden.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het Jan Ligthartgebouw, voor sporthal Zeewijk (1969) en voor
de Kruisbergzaal (sluiting 2015).
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Gebouwen, objecten en kunstwerken
De gemeente heeft ca. 125 gebouwen en objecten in beheer. Deze objecten worden
planmatig beheerd. Daartoe worden ze geregeld geïnspecteerd en wordt het
meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd.
In 2011 is een nieuwe inspectie uitgevoerd. Op basis hiervan wordt de actuele
onderhoudstoestand vastgesteld en worden de uitvoeringskosten (opnieuw) berekend.
Begin 2013 is het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2013-2022 door
het college vastgesteld.
Onderwijsgebouwen
Gemeenten hebben een ‘zorgplicht’ inzake de instandhouding van voldoende en
adequate huisvesting voor het onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. In Velsen is dit
uitgewerkt in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen’
(huisvestingsverordening onderwijs). Op grond van deze verordening kunnen besturen
van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen voor het
daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de
verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het
huisvestingsoverzicht.
Achterstallig onderhoud
In Velsen is er op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud bij de
kapitaalgoederen.
Discipline
Wegen

Beleidskader
LVVP

Dimensies

Wegen, straten en (voet)paden

1.127 km

Riolen

276 km

Persleiding

10 km

Bergbezinkbassins

10 st.

(Mini) Gemalen/Drukpompunits

109 st.

Bomenplan ‘04

Bomen

19.795 st.

Ruimte voor groen

Bosplantsoenen

23,8 ha.

Gazon

97.9 ha.

Hagen

9741 m2

Ruw gras

91.9 ha.

Speeltoestellen

435 st.

Riolering

Groen

Objecten

Water

Baggerplan ‘03

Watergangen, vijvers

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten

12.580 st.

Sportaccommodaties

Nota

Gymzalen

11 st.

Accommodatiebeleid

Sporthallen

3 st.

voor sportief Velsen

Verenigingsgebouwen

5 st.

2010-2015

Zwembad

1 st.

Sportparken/velden

9/34 st.

Tenniscomplexen

5 st.

Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.

125

Gebouwen
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Paragraaf D Financiering
Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het
beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente
in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze
activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook
ingegaan op de algemene (rente)ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2014.
Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille benoemd.
Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:
• het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn;
• het beheersen van risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
• het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;
• het meer gebruikmaken van de ruimte in de 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.
Balanspositie
De ratio geeft weer welk deel van het bezit van de gemeente met geleend geld is
gefinancierd, de kritische norm is 80%. Deze ratio is zowel landelijk als in Velsen redelijk
stabiel. De ratio van Velsen ligt met 69,6 % boven het landelijke gemiddelde van 61%
(2013). en voldoet op basis van bovenstaande debt-ratio aan de norm.

Debt ratio

2012 *
68%

2013
66%

2014
70%

* opgenomen in stresstest 2014

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 gewijzigd statuut is op 11 december 2014
door de Raad vastgesteld (R14.084).

De treasury functie 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
Financiële verordening

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

Vastgesteld
22 mei 2008
6 maart 2014

Wet Fido (Wet Financiering Regeling uitzettingen en derivaten
14 december
Decentrale Overheden)
decentrale overheden
2000
Ruddo
In 2013 heeft er een wijziging plaats
Wijziging 2013
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.

28 mei 2009
11 december
2014

Algemene ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2014
De rentestand is ook in 2014 laag geweest. Het rentecomité heeft ondanks de lagere
korte termijn rente het besluit genomen om een aantal langlopende leningen aan te
gaan, om de noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille in stand te houden.
Deze spreiding is nodig om het risico van toekomstige rentestijgingen te voorkomen.
Gezien de decentralisaties was het lastig in te schatten in hoeverre deze invloed hebben
op het toekomstige liquiditeitensaldo van de gemeente Velsen.
Kengetallen wet Fido
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 € 1,05 mln (dit is 0,75 % van het begrotingstotaal van €
140 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
mee tellen. In december 2014 hebben voor het eerst gebruik gemaakt van het
schatkistbankieren. Vanaf 15 december t/m de balansdatum 31 december 2014 zijn er
middelen weggezet bij het Rijk. Het saldo per balansdatum bedraagt € 3 mln.
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.
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•
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 bedroeg per 1 januari 2014 € 140 mln (afgerond). Dit betekent dat
het kasgeldlimiet in 2014 een hoogte had van € 12 mln (afgerond). De gemiddelde netto
vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de
kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden. De gemeente Velsen heeft zich in 2014 aan
deze voorwaarden gehouden.
•
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.
De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2014
geen overschrijding van de renterisiconorm plaats heeft gevonden.
Renterisiconorm
* bedragen x 1 miljoen Euro

2014
2014
Begroot Rekening

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

17.532
-5.086

17.532
-5.088

Renterisico

12.446

12.444

Begrotingstotaal
Percentage 20 %

140.053
28.011

140.053
28.011

Ruimte onder Renterisiconorm
Overschrijding Renterisiconorm

15.565
0

15.567
0

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.
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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 2013 van de
WSW die op 23 juni 2014 gepubliceerd is. Een citaat uit deze rekening “Op basis van de
prognoses die corporaties begin 2013 deden, maakte WSW een trendanalyse. WSW
constateerde dat de risico’s voor de corporaties toenemen.
Vanwege regeringsmaatregelen ontstaat er minder ruimte om bij te sturen als er
onverwachte tegenvallers zijn. In hun prognoses laten corporaties een forse stijging van
de huren zien. Dit gaat gepaard met onzekerheid over de realisatie van deze prognoses
omdat uit onderzoeken (o.a. van Rigo) blijkt dat de groep huurders die niet of nauwelijks
in hun levensonderhoud kan voorzien de komende jaren stevig groeit.
Risico’s namen het afgelopen jaar af door (herstel)maatregelen die de corporaties
namen, soms op aandringen van WSW. In andere gevallen signaleerde WSW nieuwe
risico’s. In deze gevallen ging WSW in gesprek met de betreffende corporaties over de
herstelmaatregelen of nam WSW andere disciplinerende maatregelen. Voor de
corporaties Veron en WSG bleek (aanvullende) saneringssteun via het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV) uiteindelijk nodig te zijn “.
Vanaf 2014 heeft het WSW gemeenten uitgebreider geïnformeerd over hun
betrokkenheid bij woningbouwcorporaties met de door het WSW geborgde leningen. Dit
is de uitkomst van het overleg dat het WSW in 2013 voerde met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).
De uitbreiding bestaat uit drie onderdelen
1) Het WSW verstrekt jaarlijks een eindejaarsoverzicht over de leningen van de
corporaties aan gemeenten met informatie over de waarde van hun bezit per
gemeente.
2) Het WSW informeert de gemeenten over de corporaties die het WSW in de
nieuwe risicoclassificatie (rood-geel-groen) rood classificeert. Uiteraard licht het
WSW ook toe wat de classificatie ‘rood’ voor de achtervang van de gemeenten
betekent.
3) Het WSW informeert iedere gemeente over het door WSW vastgestelde
borgingsplafond. Op die manier krijgt de gemeente voor de ‘eigen’ corporaties op
hoofdlijn inzicht in de borgingsruimte voor investeringen en herfinanciering.
Op 1 december 2014 heeft de gemeente Velsen brieven ontvangen van het WSW met
daarin opgenomen het borgingsplafond per woningbouwvereniging per ultimo van het
jaar. Dit is een maximum waarboven een woningbouwvereniging geen borging aan mag
gaan.
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 borgstelling van Zeehaven IJmuiden is net als vorig jaar afgenomen.
Voor een overzicht van de totalen van de leningen en garanties van de gemeente Velsen
verwijzen wij u naar de toelichting op de balans bij de jaarrekening 2014.
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Paragraaf E Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd
om de beleidsdoelstellingen te realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan.
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 hoofdzakelijk bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de
primaire processen.
Personeel en organisatie
Gastvrouw/heer in de publiekshal
Met ingang van augustus 2014 is de ingehuurde beveiliger in de publiekshal vervangen
door een gastvrouw/heer. De gastvrouw/heer ontvangt het publiek en helpt hen op weg
bij de afsprakenzuil. Uit navraag blijkt dat het publiek bijzonder goed te spreken is over
deze ontvangst en bejegening.
Organisatiestructuur
In 2014 zijn in de structuur van de organisatie enkele aanpassingen gedaan gericht op
verbetering van de sturing, efficiency en samenwerking. Zo is een nieuwe afdeling
Openbare Werken gevormd. In deze afdeling is de oude afdeling Beleid en
Voorbereiding en een groot gedeelte van de afdeling Wijkbeheer gevoegd. De afdeling
Wijkbeheer is vervolgens opgeheven nadat het team Toezicht en Handhaving bij
Algemene Zaken is ondergebracht en ook voor de nog overblijvende functieonderdelen
een juiste plek binnen de organisatie bepaald was. Om een betere en eenduidige
vastgoeddienstverlening te realiseren, zijn alle vastgoedtaken gebundeld en in één
werkeenheid samengebracht bij de afdeling Gebiedsontwikkeling.
Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van medewerkers.
Om de mobiliteit van medewerkers te vergroten worden diverse activiteiten ingezet. In
2014 zijn in dit kader onder andere meeloopdagen (snuffelstages) bij de verschillende
IJmondgemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) georganiseerd. 78 medewerkers
hebben zich aangemeld. De verwachting is dat de meeloopdagen een
enthousiasmerende en stimulerende werking hebben op overige collega’s en een positief
effect op de samenwerking. In 2015 zal worden bezien of meeloopdagen structureel
worden opgenomen in het HR beleid.
Functiegebouw
De invoering van HR21 is in 2014 afgerond. Het aantal functiebeschrijvingen is
teruggebracht van 250 naar bijna 65. Hiermee is een transparant en eenduidig
functiegebouw neergezet dat indirect zorgt voor een nog beter inzicht in mogelijkheden
voor interne mobiliteit.

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 136

Strategische Personeelsplanning
Om te kunnen bepalen welke interne en externe mobiliteit op termijn gewenst is, is het
noodzakelijk te weten hoe de kwantiteit en de kwaliteit van het huidige
personeelsbestand zich verhoudt tot wat in de toekomst aan personeel nodig is. Gezien
de diversiteit van een gemeente en van de opgaven voor een gemeente, is dit opgepakt
per afdeling. In 2015 zal dit centraal vervolgd worden.
Opleiding en Ontwikkeling
Voor medewerkers en leidinggevenden zijn in 2014 diverse ontwikkelmogelijkheden
georganiseerd. Voor alle leidinggevenden bestond dit uit de organisatie van
verdiepingsbijeenkomsten over bepaalde thema’s en aandacht voor samenwerking en
bondgenootschap. Voor beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden is een
opleidingstraject ‘omgevingsbewust werken’ gestart. Het doel van dit traject is de
beleidsmedewerkers en leidinggevenden bewust te maken van de rol en het belang van
communicatie in hun werk, met als resultaat beleid waarin signalen en geluiden uit de
omgeving verwerkt zijn.
Om zich te ontwikkelen kregen medewerkers wederom via de Velsen Academie op een
laagdrempelige en eigentijdse manier toegang tot meer dan 200 online cursussen op het
gebied van taal, informatietechnologie, management, werk gerelateerde vaardigheden en
specifieke gemeentemodulen. Aan medewerkers, die zich afvroegen of ze op de goede
plek zitten of zichzelf wilden oriënteren op een andere functie, zijn driedaagse trainingen
Loopbaanontwikkeling aangeboden. In 2014 zijn op basis van de behoefte van specifieke
teams verschillende teamtrainingen georganiseerd. De nadruk lag daarbij op
samenwerking en communicatie.
Cao salarisontwikkeling
De salarissen zijn per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en in november 2014 is een
eenmalige uitkering gedaan van € 350.
Salarissen en inhuurkosten
Salarissen en de inhuurkosten worden via een managementrapportage maandelijks door
de directie en het management gemonitord. De personeelsbegroting is een relatief groot
onderdeel van de gemeentebegroting (circa 20%), en de beheersing van deze
geldstroom is van groot belang. In 2014 zijn de gerealiseerde personele kosten, inclusief
inhuur derden ter vervanging van onderbezetting in de personele formatie, nagenoeg
gelijk aan de gebudgetteerde kosten. In onderstaande tabel is weergegeven welke
bedragen er voor salarissen en vervangende inhuur derden in 2014 zijn geraamd en
gerealiseerd.
(X € 1.000)

Salarissen
Inhuur derden
Totaal

Begroot

27.260
1.051
28.311

Gerealiseerd

25.599
2.646
28.245

Verschil

1.661
-1.595
66

Naast vervangende inhuur worden derden ook ingehuurd om werk uit te voeren dat
verbonden is aan specifieke producten of projecten. De realisatie van deze inhuurkosten
is meegenomen in de verantwoording op product- en programmaniveau.
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Ziekteverzuim
In 2014 is het ziekteverzuim licht gestegen naar het niveau van 2012. Toch blijft het cijfer
(4,35%) bijna 1% lager dan gemeenten van de inwonersklasse 50.000- 100.000
inwoners in 2013. De meldingsfrequentie (1,31 ten opzichte van 1,41) is licht gedaald en
zit nu onder het landelijk gemiddelde. De medewerker is wel langer ziek. Langdurige
arbeidsongeschiktheid is door de werkgever moeilijker te beïnvloeden.
2010
Velsen
Verzuimpercentage [1ste en 2de ziektejaar]
Meldingsfrequentie

2011

landelijk* Velsen

2012

landelijk* Velsen

2013

landelijk* Velsen

2014

landelijk*

Velsen

3,50%

5,20%

4,99%

5,40%

4,23%

5,10%

3,68%

5,30%

4,35%

1,34

1,53

1,39

1,43

1,42

1,38

1,41

1,39

1,31

* Landelijk is het gemiddelde cijfer van gemeenten van de inwonersklasse 50.000-100.000 inwoners en is afkomstig
uit de Monitor gemeenten 2013, Personeel in perspectief.

Social return
Social return houdt in dat bedrijven die opdrachten voor de gemeente Velsen uitvoeren,
een gedeelte van de opdrachtsom (5%) besteden aan het in dienst nemen van
(langdurig) werkzoekenden of het creëren van stageplaatsen voor scholieren. De
gemeente Velsen heeft besloten om social return toe te passen bij alle opdrachten boven
€ 193.000.
In 2014 zijn twee convenanten gesloten voor uitvoering van social return. Eén convenant
is afgesloten met de gemeenten Amsterdam en Haarlem en een grote wegenbouwer die
vaak opdrachten uitvoert voor de drie gemeenten. Het voordeel van dit convenant voor
de gemeente Velsen is, dat personen uit de doelgroepen in Velsen ook kunnen worden
ingezet op projecten in Amsterdam en Haarlem.
Daarnaast is een convenant Leerlingbouwplaatsen IJmond-Kennemerland tot stand
gekomen met Bouwmensen Kennemerland, de gemeenten Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Castricum en Uitgeest en de woningcorporaties Woningbedrijf Velsen,
Velison Wonen, Woon op Maat en Pré Wonen. Partijen hebben verklaard zich in te
spannen voor de realisatie van voldoende leerlingbouwplaatsen. Een aantal leerlingen
heeft inmiddels een stageplek gekregen bij bouwwerken die in opdracht van Velsen zijn
of worden gerealiseerd.
Velsen participeert tevens in de werkgroep Social Return Zeetoegang IJmond (de nieuwe
grote sluis). De werkgroep heeft het hoofdstuk Social Return geschreven voor het
programma van eisen voor de Europese aanbesteding. De aanbesteding is in volle gang
en wordt naar verwachting in juli 2015 afgerond. Hierna kunnen afspraken gemaakt
worden over invulling van social return met de opdrachtnemer.
Vanaf 1 januari tot 1 oktober 2014 heeft de gemeente Velsen 30 opdrachten gegeven
met de verplichting tot social return. Op dit moment is in 13 gevallen uitvoering gegeven
aan de invulling. Dit betreft 56 personen, te weten 49 personen met afstand tot de
arbeidsmarkt en 7 stagiaires op Leerlingbouwplaatsen. De overige opdrachten betreffen
veelal raamcontracten voor meerdere jaren die betrekking hebben op WMO. De
aanbesteding is samen met Beverwijk en Heemskerk uitgevoerd. Gezamenlijk wordt ook
met de opdrachtnemers gesproken over de inzet en wijze van verantwoording.

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 138

Rechtmatigheid
De controle op rechtmatig handelen is in 2014 in overeenstemming met het door het
college vastgestelde interne controleplan uitgevoerd. Daarbij geldt dat voor het eerst
gebruik is gemaakt van Verbijzonderde Interne Controle-plannen om de rechtmatigheid
te toetsten. In overleg met de accountant is voor de uit te voeren (interim)controle een
beoordelingsdocument gemaakt met te controleren processen. Aan de hand van de
identificatie en beoordeling van risico’s heeft dit document input gegeven voor de selectie
van bedrijfsprocessen die zijn meegenomen bij de controle op het rechtmatig handelen.
Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) beleid
De rechtmatigheid van financiële mutaties is in belangrijke mate afhankelijk van de
betrouwbaarheid van verstrekte gegevens, evenals van de integriteit van het handelen
van personen. Dit geldt zowel ten aanzien van derden als voor interne functionarissen.
Door derden verstrekte gegevens kunnen een tendentie hebben niet betrouwbaar te zijn,
vanwege het financiële belang om door onjuiste, onvolledige en/of niet tijdige informatie
meer middelen te kunnen ontvangen of minder middelen te hoeven betalen. Maar ook
eigen functionarissen van een organisatie kunnen in de verleiding en/of positie komen
om handelingen te verrichten of juist na te laten om daarmee persoonlijk gewin te
behalen.
Om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen, bevatten veel bedrijfsprocessen
adequate beheersmaatregelen voor verificatie van verstrekte gegevens. De waarborgen
tegen intern misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan onder andere uit:
• functiescheidingen in de werkprocessen,
• gedragscodes voor bestuur en medewerkers,
• onderzoek naar de achtergronden van nieuwe medewerkers,
• een klokkenluidersregeling,
• het melden van nevenfuncties,
• dilemmatrainingen,
• het verplicht afleggen van een ambtseed.
De gemeenteraad heeft op 25 september 2014 het M&O-beleid van de gemeente Velsen
vastgesteld.
Juridische kwaliteitszorg
In 2014 hebben de drie decentralisaties alle prioriteit gekregen. De juridische
kwaliteitszorg heeft zich hoofdzakelijk gericht op de implementatie van de Wet op de
Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Juridische
advisering/bewaking heeft plaatsgevonden over onder meer de inkoop van zorg, het
opstellen van verordeningen en (nadere) (beleids-)regels. Bij deze juridische advisering
en bewaking is intensief regionaal samengewerkt.
Ook is in 2014 een pilot met de Lokale Effecten Toets (LET) uitgevoerd. Een evaluatie
daarvan zal begin 2015 plaatsvinden.
Juridische kwaliteitszorg heeft zich in 2014 daarnaast nog gericht op bestaande
activiteiten zoals het bijhouden van een actueel mandaatregister en het organiseren van
cursussen, het beheer van de regelingenbank, en elektronische bekendmaking. Het
project pre-mediation is in 2014, door onder meer de inzet ten behoeve van de drie
decentralisaties, nog niet van start gegaan.
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Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) moet aan
kwaliteitseisen voldoen. Het doel van kwaliteitseisen is de uitvoering transparanter en
meer voorspelbaar te maken en een eenduidige landelijke aanpak te realiseren. De
kwaliteitseisen zouden per 1 januari 2015 wettelijk worden verankerd in de wet VTH. Het
wetsvoorstel is echter in de Tweede Kamer aangehouden. Ondanks deze onduidelijkheid
is er een aanvang gemaakt met het verbeterplan uitvoering VTH-taken waarbij de
kwaliteitscriteria worden meegenomen en wordt onderzocht in hoeverre het zinvol is om
VTH-taken over te hevelen naar de regionale uitvoeringsdienst IJmond of een andere
samenwerkingsvorm.
Contractmanagement
In juli 2013 is het plan van aanpak contractmanagement vastgesteld door het
directieteam. De uitvoering van het plan van aanpak vindt in drie fases plaats. Het
opstellen van de nota contractmanagement is de uitvoering van fase 1. In deze nota is
het doel, de reikwijdte en visie van contractmanagement uitgewerkt. Deze nota is in juni
2014 door het directieteam vastgesteld. Daarna zijn workshops gehouden om de
organisatie mee te nemen in dit onderwerp. Inmiddels is gestart met de uitvoering van
fase 2 van het plan van aanpak. In deze fase wordt onder andere onderzocht aan welke
eisen het contractbeheersysteem moet voldoen. Na deze inventarisatie zal worden
onderzocht of de huidige systemen aan deze eisen kunnen voldoen of dat een nieuw
systeem aangeschaft dient te worden.
Informatiemanagement
Beveiligingsassessment DigiD
De DigiD-aansluiting, die het mogelijk maakt dat burgers met behulp van DigiD
digitaal producten en diensten van de gemeente kunnen afnemen, doorloopt jaarlijks
een ICT-beveiligingsassessment. Velsen heeft het assessment over 2013 succesvol
doorlopen, maar de uitvoering heeft meer in tijd beslag genomen dan gepland. De
softwareleverancier heeft enkele verbeteringen door moeten voeren voordat het
assessment met succes kon worden doorlopen. Het assessment over 2014 zal begin
2015 worden uitgevoerd.
Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke overheid
In 2014 is er een start gemaakt met de implementatie van de Baseline
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Deze baseline helpt om te meten of de
gemeente ‘in control’ is op het gebied van informatiebeveiliging. Er is een nulmeting
uitgevoerd. Hieruit bleek dat de technische maatregelen op orde zijn.
Aandachtspunten zijn het inregelen van procedures en de bewustwording rondom
informatiebeveiliging. Dit zal verder opgepakt worden in 2015. Mede hiervoor heeft
de gemeente nu de beschikking over een managementsysteem gericht op
informatiebeveiliging. Het normenkader van de baseline is hierin verwerkt waardoor
het inzichtelijk is welke acties nodig zijn om te voldoen aan de baseline. Om de
organisatiebrede bewustwording te verhogen is een enquête gehouden onder alle
medewerkers en zijn er op basis van de uitkomsten informatiesessies gehouden.
Ook is een e-learning Informatiebeveiliging ontwikkeld die iedere medewerker
verplicht moet volgen. Hier is in 2014 mee gestart. In 2015 zal iedereen de e-learning
gevolgd hebben.
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Gemeentelijke website
De website is zodanig aangepast dat deze volledig voldoet aan de webrichtlijnen. Door te
voldoen aan de webrichtlijnen is geborgd dat de website toegankelijk is voor bezoekers
en zoekmachines en klant- en gebruiksvriendelijk is ingericht. Daarnaast is de website
toegankelijk gemaakt voor mobiele apparaten. De vervolgstap is om met gelijkblijvende
kwaliteit de website om te zetten naar de oplossing die in Dimpactverband beschikbaar
is. Hiertoe is een verkennend onderzoek naar de (technische) mogelijkheden ingesteld.
In 2015 zal een onderdeel van de website Engelstalig worden.
Digitaal zaakgericht werken
Er is een nulmeting gehouden naar de huidige stand van de techniek en procedures
om te zien of de gemeente klaar is om over te gaan op vervanging van analoge
documenten. Hieruit blijkt dat het huidige zaaksysteem toereikend is, maar dat de
scanapparatuur vervangen zal moeten worden. De procedures en werkwijzen zullen
aangepast moeten worden naar de werkwijze volgens zaakgericht werken.
Ondertussen zijn verschillende processen van Burgerzaken al in het zaaksysteem
ingericht. In januari 2105 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
volledig zaakgericht afgehandeld worden. In 2015 zal zaakgericht werken verder
breed geïmplementeerd worden in de organisatie. Het inregelen en invoeren van het
vervangen van analoge documenten zal hier aan gekoppeld worden.

Overbrenging archief
Op 3 maart heeft de wethouder Kunst en Cultuur het blijvend te bewaren archief tot
en met 1992 officieel overgedragen aan het Noord-Hollands Archief. Hiermee is ruim
400 meter archief vrijwel geheel openbaar gemaakt. De inventaris van deze
archieven is digitaal beschikbaar via de website van het Noord-Hollands Archief.
Inzage van archiefstukken is mogelijk in de studiezaal van het Noord-Hollands
Archief in Haarlem.
Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Voor het beheer van de openbare ruimte is in nauwe samenwerking met de
beheerders van de openbare ruimte een nieuwe beheerapplicatie aangeschaft voor
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met dit systeem kan de gemeente
op een moderne wijze voldoen aan de wettelijke eisen rondom de geometrische
registraties van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en
(landbouw)terreinen. Ter voorbereiding van de ingebruikname van het nieuwe
systeem zijn alle BGT-registraties getoetst. Hier zijn actiepunten uit naar voren
gekomen die worden opgepakt. Vanaf januari 2015 is het nieuwe systeem technisch
gereed en zal de migratie van de geometrie naar de BGT aanvangen. Dit is medio
2015 gereed.
Beheerinspectie Basisregistratie Adressen Gebouwen (BAG)
De gemeente is in 2014 geslaagd voor de beheerinspectie Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG). Deze inspectie vindt om de vier jaar plaats en is bedoeld om
de kwaliteit en juistheid van zowel de BAG-gegevens, de werkprocessen, de
gebruikte systemen als de wettelijke termijnen van de BAG te toetsen. Deze
inspectie viel nog onder het oude veel strengere regime. Hiermee behoort Velsen tot
de 5% van Nederlandse gemeenten die deze toets in één keer gehaald hebben. De
inspectie was zeer tevreden over de kwaliteit van de BAG-gegevens en alle
werkwijzen die hiertoe bijdragen.
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Informatievoorziening decentralisaties
Het afgelopen jaar heeft Velsen een belangrijke rol vervuld in de regionale
informatievoorziening betreffende de drie decentralisaties. Hiertoe is een
regieapplicatie aangeschaft. Samen met het werkveld zijn de processen in beeld
gebracht en worden deze in de desbetreffende systemen ingericht.
Digitalisering archief Publiekszaken
Na de verbouwing van het stadhuis is het archief in 2014 volledig opgeruimd en
uitgezocht. Verder is een index opgesteld van alle nog aanwezig dossiers. Ook is een
start gemaakt met het digitaliseren van het bouwkundig constructief archief.
Geautomatiseerde gegevensafname Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en
aansluiting op de landelijke voorziening Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
In het eerste kwartaal van 2014 is de interne geautomatiseerde gegevensafname door
de WOZ van de BAG gerealiseerd. Hierdoor worden de BAG-mutaties voor de WOZadministratie geautomatiseerd aangeleverd in plaats van handmatig. De werkprocessen
zijn hier op aangepast. In het vierde kwartaal 2014 is dit ook voor de gemeente Uitgeest
gerealiseerd. De geautomatiseerde gegevensafname van de BAG is één van de
randwaarden voor gemeenten om te kunnen aansluiten op de Landelijke Voorziening
WOZ (LV WOZ). In december 2014 is ook de eerste koplopergemeente van het
softwarepakket dat door de gemeente Velsen wordt gebruikt, aangesloten op de LV
WOZ. Het pakket voldoet hierdoor aan de conformiteits- en aansluittoets. Dit is ook een
randvoorwaarde voor aansluiting op de LV WOZ. Niets staat nu nog de aansluiting op de
LV WOZ in de weg. De planning is dat dit in het 2e kwartaal van 2015 zal plaatsvinden.
Basisregistraties Nieuwe Handelsregister (NHR) en Basisregistratie Kadaster (BRK)
In december 2014 is de gemeente Velsen aangesloten op de basisregistratie van het
nieuwe handelsregister(NHR). Hierdoor worden de gegevens van bedrijven uit het
Handelsregister geautomatiseerd afgenomen via het digitale distributiesysteem door
afnemende applicaties zoals de belastingapplicatie.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In 2014 is veel energie gestoken in het implementeren van de Wabo-toepassing binnen
het medewerkersportaal van het huidige zaaksysteem. De toepassing is met ingang van
1 januari 2015 operationeel. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de implementatie
van het zaakgericht werken en een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de organisatie.
Tijdregistratie
Vanwege diverse (technische) oorzaken is de implementatie van het nieuwe
tijdregistratiesysteem doorgeschoven van 1 januari 2014 naar 1 januari 2015. Vanaf 1
januari 2015 gaat de organisatie tijdschrijven en verzoeken voor verlof doen via dit
nieuwe tijdregistratiesysteem. Het nieuwe tijdregistratiesysteem past beter bij de huidige
behoefte van onze organisatie. Het vereenvoudigt en verbetert onze bedrijfsvoering.
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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 aantal 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?
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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
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 duinmidden-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

2013

Eigen vermogen
(Geconsolideerd)

323.773

Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)

120.745

Resultaat

58.613

Toelichting

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

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

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?

Programma 11

Economische Zaken

Naam

Centraal Nautisch Beheer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling

Vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het
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Programma 11

Economische Zaken

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

scheepvaartverkeer

(concept) jaarrekeningcijfers

2013*

Eigen vermogen
(Geconsolideerd)

*

Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)

*

Resultaat

*

Toelichting

* geen gegevens beschikbaar

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

geen

Is er sprake van een verplichte of De gemeente heeft 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en
vrijwillige deelname?
met het oog op 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)
richting raad/college worden
voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming,
verbeterd?
een informatieve sessie te 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
provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente
Haarlem, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.
Meewerken aan de bovengenoemde doelstelling

Deelnemende partijen

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

College (portefeuillehouder Recreatie)
Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid
7,6%
2013
18.154.953
1.433.872
-423.320
Geen

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

€ 110.551

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.
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.

Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?
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.

Programma 1
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Economische Zaken
Zeehaven IJmuiden N.V.
IJmuiden
Naamloze vennootschap
Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en
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secretariaat van het recreatieschap de agenda voor de
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Programma 1

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke vertegenwoordiging
Ambtelijke verantwoordelijkheid
Belang
(concept) jaarrekeningcijfers
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting
Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

Economische Zaken
de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de
gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste
van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren.
Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen,
provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk.
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.
De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen.
De heer H. Romeijn is benoemd.
Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid
€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.
2013
16.493.000
40.938.000
539.000
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
vrijwillige deelname?
participatie c.q. tot de 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

Jaarverslag 2014
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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

Belang

€ 5.600.000

(concept) jaarrekeningcijfers

2013

Eigen vermogen

8.765.296

Vreemd vermogen

3.112.956

Resultaat

417.172

Toelichting

Geen

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

€ 7.873.817 (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 kaderstellend.

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
richting raad/college worden
organiseren.
verbeterd?
Opmerking: De Meergroep is in 2014 opgegaan in IJmond Werkt en maakt dus geen onderdeel meer uit
van dit overzicht.

Programma 4

Educatie

Naam

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig
schoolverlaten regio West Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem
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Programma 4

Educatie

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

2013

Eigen vermogen (geconsolideerd)

n.v.t.

Vreemd vermogen
(geconsolideerd)

n.v.t.

Resultaat
Toelichting

n.v.t.
geen

Rekening 2013

€ 21.639

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

€ 33.905

Is er sprake van een verplichte of Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen
vrijwillige deelname?
leerplichtadministratie (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 leerlingenadministratie 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
richting raad/college worden
het intrekken dan wel aangaan van een GR. De raad wordt
verbeterd?
inhoudelijk geïnformeerd over het onderdeel leerplicht door het
jaarverslag van de leerplicht.

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
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Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen
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

2013

Eigen vermogen

414.916

Vreemd vermogen

1.671.746

Resultaat

-22.916.

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 2013

€ 266.668

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

€ 266.667

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
voorbe-reiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren
en (het laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de
deelnemers. Daarbij maken de dienst en de deelnemers
toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te
leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende
kosten.

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Doel deelneming gemeente
Velsen

Een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het
initiëren en stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de
behoefte van de huidige generatie zonder daarmee toekomstige
generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder Milieu in dagelijks bestuur, portefeuillehouder
en raadsleden in algemeen bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Gebiedsontwikkeling

Belang

50,1%

(concept) jaarrekeningcijfers

2013

Eigen vermogen

430.561

Vreemd vermogen

10.239.757

Resultaat

149.429

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

€ 1.542.000

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
richting raad/college worden
vaststelling werkplan) voorafgaande aan belangrijke of
verbeterd?
strategische besluitvorming, een informatieve sessie te
organiseren.

Milieu, riolering en afvalstoffen
Programma 8
Naam

ReinUnie

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling
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Milieu, riolering en afvalstoffen
Programma 8
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

2013

Eigen vermogen

143.040

Vreemd vermogen

6.894.324

Resultaat

-31.797

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
vrijwillige deelname?
vastgelegde voorwaarden 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
richting raad/college worden
behoefte is. Vanuit HVC komt veel informatie. Daarop wordt
verbeterd?
momenteel gefilterd. Dat filter zou je groter of kleiner kunnen
maken afhankelijk van de behoefte en of vraag.

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
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

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%)

grondstoffen te verwerken en duurzaam energie op te wekken.

(concept) jaarrekeningcijfers

2013

Eigen vermogen

45.556

Vreemd vermogen

993

Resultaat

149

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 2014)

€ 2155,-

Is er sprake van een verplichte of We zijn deelnemer en slechts onder de in de regeling
vrijwillige deelname?
vastgelegde voorwaarden 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
richting raad/college worden
behoefte is. Vanuit HVC komt veel informatie. Daarop wordt
verbeterd?
momenteel gefilterd. Dat filter zou je 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

2013

Eigen vermogen

3.034.698

Vreemd vermogen

3.984.712

Resultaat

190.287

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

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

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

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

nihil

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

Openbare orde en veiligheid

Naam

Veiligheidsregio Kennemerland
www.vrk.nl

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de
gemeentelijke belangen:
uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio’s;
uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;
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;
uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het
terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid,
maatschappelijke zorg en jeugd.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente
Velsen

Door een goede afstemming tussen de verschillende
hulpverlenings-diensten een bijdrage leveren aan de openbare
orde en veiligheid binnen de gemeente en de veiligheidsregio.
Uitvoeren wettelijke taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene zaken en
Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Belang

12,87%

(concept) jaarrekeningcijfers

2013

Eigen vermogen

3.113.000

Vreemd vermogen

39.004.000

Resultaat

451.000

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 2014)

€ 6.216.000

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.

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
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid
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 Haltafdoeningen (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

2013

Eigen vermogen

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

Toelichting
Rekening 2013

€ 32.810

Welke financiële bijdrage levert
de gemeente (peiljaar 2014)

€ 34.000

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

Via het budgetrecht

Kan de Raad/bestuur 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
richting raad/college worden
collegebericht.
verbeterd?

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

Jaarverslag 2014

juni 2015

pagina 157

Algemene Dekkingsmiddelen
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 publiekprivate samenwerking.
Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente
Velsen

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

2013

Eigen vermogen

3.430.000

Vreemd vermogen

127.753.000

Resultaat

283.000

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
vrijwillige deelname?
algemene uitkering. Vrijwillig op het gebied van het aanhouden
van aandelen.
Wat is de sturingsruimte voor de
Raad?
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Paragraaf G Grondbeleid
Inleiding
In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het
besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze
paragraaf Grondbeleid ten minste:
a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van
de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale
grondexploitatie;
d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de
risico’s van grondzaken.
Een uitgebreide verantwoording van de cijfers en een toelichting per project is
omschreven in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (Mpg). Deze Mpg is een
vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening. De Mpg bevat vertrouwelijke en marktgevoelige
informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten en is om deze reden niet openbaar.
Deze bijlage zal voor de Raad ter inzage worden gelegd bij de Griffie.
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.
Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
programma’s die zijn opgenomen in de begroting (a)
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.
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Wanneer dit voorzichtige economische herstel en het herstel van de woningmarkt van
2014 doorzetten in 2015 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 visies,
zoals Visie op Velsen en structuurvisie. Het benutten van die kansen vraagt om focus,
samenwerking en flexibiliteit.
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 2015 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 van Velsen een belangrijke rol bij het leefbaar houden en de
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
Wanneer de Wet op de vennootschapsbelasting per 1 januari 2015 is gewijzigd heeft dat
gevolgen voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Deze wet ligt ten
tijde van het opstellen van dit jaarverslag bij de 1e kamer ter behandeling en vaststelling.
Voor de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld dat een overheidsonderneming voor
haar activiteiten belastingplichtig is, 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.
Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert (b)
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.
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De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota’s, namelijk de kadernota
Ontwikkeling vastgesteld op 20 september 2012, de nota Grondprijzen vastgesteld op 16
januari 2014, de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7 maart 2013 en de nota
Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoed-accommodaties vastgesteld op 23 maart 2012.
In deze paragraaf wordt alleen gerapporteerd over het actief grondbeleid. Actief
grondbeleid is risicodragend verwerven en ontwikkelen. Tevens wordt gerapporteerd
over de strategische aankopen ten laste van het “revolving fund”.
Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten (c, d)
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.
De gemeentelijke gronden worden conform deze notitie ingedeeld in twee categorieën
balansposten, namelijk materiële vaste activa (MVA) en vlottende activa (voorraden).
Het onderscheid tussen materiële vaste activa en voorraden is dat gronden die niet
bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling/bestemmingswijziging, worden ingedeeld onder
materiële vaste activa en gronden die dat wel zijn onder de balanspost voorraden. De
gronden van gebiedsontwikkeling vallen onder de voorraden en dienen onderverdeeld te
worden in “Bouwgrond in exploitatie (BIE)”, “Niet in exploitatie genomen gronden
(NIEGG)” en “Overige grond- en hulpstoffen”. Hieronder wordt deze onderverdeling
nader toegelicht.
BIE
Bouwgrond in exploitatie” (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. De ruimtelijke
kaders zijn vastgesteld. De gemeenteraad of het college heeft dan de
grondexploitatiebegroting vastgesteld. In enkele gevallen heeft de raad het college
gemachtigd om een grondexploitatie te openen. Deze gevallen zijn vastgelegd in de
Kadernota Ontwikkeling. De kosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie
worden bijgeschreven in de grondexploitatie. Er wordt een zo realistisch mogelijk
geprognosticeerd resultaat weergegeven op basis van alle beschikbare informatie.
NIEGG
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) is anticiperend of strategisch
aangekocht, in de Kadernota Ontwikkeling 2012 is aangeven wanneer gronden worden
aangekocht en onder welke voorwaarden. Er is dan nog geen vastgestelde
grondexploitatiebegroting, maar de grond past wel in de gedachten (verwachting) over
gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. De raad heeft voor deze gronden een besluit
genomen met een reëel en stellig voornemen voor toekomstige bebouwing, waarbij
inhoud is gegeven aan ambitie en planperiode. Voor deze gronden/ projecten wordt geen
geprognosticeerd resultaat weergegeven, omdat de ruimtelijke kaders nog niet zijn
vastgesteld. Deze ruimtelijke kaders bepalen de toekomstige grondprijs en uiteindelijk de
haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling.
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Overige grond- en hulpstoffen
Onder overige grond- en hulpstoffen worden de overige gronden begrepen voor zover
niet geclassificeerd als BIE en NIEGG. Dit zijn gronden zonder ruimtelijke kaders en
zonder raadsbesluit met een reëel en stellig voornemen met ambitie en planperiode voor
de toekomstige bebouwing maar wel in bezit voor
gebiedsontwikkeling/bestemmingswijziging.
Classificatie gronden per 1-1-2015
Hieronder staat de classificatie van de gronden gebaseerd op de ‘notitie grondexploitatie
(bijgesteld)’ van de BBV.
Bouwgrond in
exploitatie (BIE)

Niet in exploitatie
genomen gronden
(NIEGG)

Overige grond- en
hulpstoffen
Hoek Zeeweg/ Lange
Nieuwstraat
Velserduinplein

De Grote Hout
Wijkermeerweg
Kalverstraat
Oud IJmuiden
Stadspark IJmuiden
Seinpostweg

Mutaties grondcomplexen
Het grondcomplex Grote Buitendijk is afgesloten.
De grondcomplexen Hoek Zeeweg /Lange Nieuwstraat en Velserduinplein zijn van
classificatie NIEGG verschoven naar de classificatie Overige grond- en hulpstoffen
omdat de ambitie en planperiode nog niet voldoende is uitgewerkt na het vaststellen van
de genomen raadsbesluiten tot ontwikkeling.
Hieronder zijn een tweetal overzichten toegevoegd waarin de resultaten van de
grondexploitaties worden weergeven. Het eerste overzicht beschrijft de mutaties in de
boekwaarden en het tweede overzicht geeft de verwachte eindresultaten (netto contant)
per 1-1-2014 en 1-1-2015 weer.
Mutaties en boekwaarden grondcomplexen per categorie (bedragen euro’s)
CATEGORIE

BIE

NIEGG

OVERIGE
AFGESLOTEN
GROND- EN
GRONDHULPSTOFFEN EXPLOITATIES

TOTAAL

BOEkWAARDE PER 1-1-2014
UITGAVEN
INKOMSTEN
RENTE
WINSTNEMING /
AFSLUITING
NAAR MVA
MUTATIE NIEGG/GRONDEN HULPSTOFFEN
STORTING VOORZIENING
BOEKWAARDE PER 31-122014

-30.244.220
-4.968.478
2.478.279
-991.688

-5.183.335
-77.922
0
0

0
0
0
0

0 -35.427.555
0 -5.046.400
0
2.478.279
0
-991.688

0
0

2.068.844
605.000

0
0

0
0

0

2.587.413
0

-2.587.413
0

0
0

-33.726.108

0

-2.587.413

0 -36.313.520

2.068.844 *
605.000
0
0

* De grond van Grote Buitendijk wordt voor € 605.000 opgenomen als Materiele vaste activa;
€ 2.068.844,- wordt onttrokken aan verliesvoorziening en algemene reserve grondexploitatie.
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De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2014 -/- € 35.427.555,- en is op 31-12-2014
gestegen naar -/- € 36.313.520,-. De boekwaarden zijn gepresenteerd exclusief de
getroffen voorzieningen voor de Grote Hout, Oud IJmuiden, Seinpostweg, Hoek
Zeeweg/Lange Nieuwstraat en Velserduinplein.
Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de overige grond- en hulpstoffen Hoek
Zeeweg/ Lange Nieuwstraat en Velserduinplein bedraagt per 1-1-2015 € 2.587.413,-.
Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de BIE locaties Grote Hout, Oud IJmuiden
en Seinpostweg bedraagt per 1-1-2015 € 10.311.000,-.
Er is dit jaar geen gemiddelde boekwaarde per 31 december 2014 van de nog niet in
exploitatie genomen gronden (NIEGG), omdat er geen grondcomplexen zijn met de
classificatie NIEGG.
Verschil geprognosticeerd resultaat BIE 2014 en 2015 (bedragen in euro’s)
Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomstvoorspellingen” zijn. Hierbij wordt
op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld.
CATEGORIE

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES
(BIE)

CONTANTE
WAARDE
Per 1-12014

MUTATIE /
VERSCHIL

CONTANTE
WAARDE
Per 1-12015

-7.100.586

-1.959.250

-9.059.836

Het totaal geraamde eindresultaat (exclusief getroffen voorzieningen) van alle
grondcomplexen bedraagt € 9.059.836,- negatief (netto contante waarde per 1-1-2015).
Er worden geen winstnemingen verwacht in 2015.
Strategische aankopen
In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 20 september 2012) is
het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op €10.000.000,-. 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 voor strategische
aankopen in het kader van het grondbeleid bepaald worden op € 9.745.000,-. De
toegestane investeringsruimte is verhoogd met € 2.533.141,- ten opzichte van vorig jaar.
Dit komt door wijzigingen in de verliesvoorziening en afsluiting van het grondcomplex
Grote Buitendijk.
Met de voorgestelde mutaties (treffen van verliesvoorzieningen, verwerking bepaald
bezittingen onder materiële vaste activa) is in bovenstaande berekening rekening
gehouden. In 2014 zijn geen nieuwe strategische aankopen gedaan.
Werkbudget plankosten
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is
bepaald dat een post werkbudget plankosten beschikbaar is voor het kunnen uitvoeren
van het strategische grondbeleid. Als dekking is de post doorbelasten plankosten
opgenomen. In 2014 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het
strategische grondbeleid. Beide posten zijn niet gemuteerd.
Reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken (e)
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is
bepaald dat de maximale hoogte van de Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de
hoogte van het bepaalde risicobedrag op basis van het risicomanagement. Het
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risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico’s, de financiële
omvang en de kans van optreden van de risico’s.
Deze vorm van risicomanagement wordt toegepast op de ontwikkelingen/projecten van
de gemeente met het grootste risicoprofiel. Dit zijn alle ontwikkelingen/projecten met
totale kosten (boekwaarde en raming) hoger dan € 5,0 miljoen of met een hoog
risicoprofiel. Voor de overige projecten wordt als risicobedrag 10% van de boekwaarde
gehanteerd. Dit geldt voor grondexploitaties, voorbereidingskredieten en strategische
aankopen.
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve
grondbedrijf. De 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.
Resultaat risicobedrag conform het risicomanagement is per 1 januari 2015 bepaald op
€ 3.010.000. Het bedrag is met € 1.730.000 gedaald t.o.v. het bedrag van vorig jaar per
1 januari 2014 € 4.740.000.

Reserves en voorzieningen
Verliesvoorzieningen (€ 12.898.413,- per 1-1-2015)
Het betreft verliesvoorzieningen voor de overige grond- en hulpstoffen, NIEGG en de
BIE. Het bedrag is met € 2.769.301,- gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Overige aan- en verkopen
De volgende verkopen hebben plaatsgevonden:
• Een woonwagenstandplaats aan de Oude Pontweg voor € 51.484,-.
• Volle eigendom percelen met 57 woningen aan de Kortenaerstraat aan Stichting
Velison Wonen voor € 829.000,-.
• Een perceel grond aan de Wenckebachstraat aan Kuwait Petroleum (Nederland)
BV voor € 473.400,-.
• De woning Tasmanstraat 2 voor € 165.556,-.
• De woning Willemsbeekweg 7 voor € 136.350,-.
• Negen stukjes snippergroen voor een totaal bedrag van € 66.542,-.
T.b.v. het grondcomplex Wijkermeerweg is het pand Wijkermeerweg 4 - 4A aangekocht
voor € 1.200.000,-.
Erfpacht
De boekwaarde van de erfpachtgronden was eind 2014 € 7.730.000. Voor deze gronden
zijn erfpachtcanons ontvangen voor een totaalbedrag € 608.000. Er zijn drie
woonwagenstandplaatsen aan de Oude Pontweg in erfpacht uitgegeven. De boekwaarde
van deze standplaatsen is € 150.000. In verband met de verkoop aan Velison Wonen
van de percelen aan de Kortenaerstraat is de boekwaarde ad € 10.400,- van deze
percelen afgeschreven.
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Paragraaf H Subsidies
In de groepering is gewijzigd om een betere aansluiting naar de programma's Jaarrekening Jaarrekening Gew ijzigde
2013
2014
begroting
te bewerkstelligen
2014

x € 1.000
Programma 3: M aatschappelijke zorg
Collegeproduct 3.5 Buurtaccommodaties
Ontmoetingsactiviteiten volw assenen (buurthuizen+steunpunten) incl huur

1.642

1.366

Buurtbemiddeling

30

30

Activiteiten w ijk- en dorpsorganisaties

64

28

1.736

1.424

Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs,
voorlichting, bemiddeling WWZ)
Stimulering Vrijw illigersw erk

782

823

69

95

Stimulering Mantelzorg

104

134

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

23

30

OGGZ/Collectieve preventie

73

98

Ondersteunende begeleiding

22

19

Ondersteuning minderheden

11

24

100

100

1.184

1.323

Subtotaal Buurtaccom m odaties

1.624

Collegeproduct 3.7 M aatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen

Buurtsportcoaches
Subtotaal Maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen

1.321

Collegeproduct 3.8 Volksgezondheid
Slachtofferhulp (dit w ordt nog steeds betaald, maar w ordt niet langer als subsidie gelabeld)
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatw erk

9

0

910

914

73

54

103

108

Subtotaal Volksgezondheid

1.095

1.076

1.088

Totaal Program m a 3 Maatschappelijke zorg

4.015

3.823

4.033

Peuterspeelzaalplaatsen

771

779

Jeugd en jongerenw erk (buurthuizen incl. buurtsport)

376

380

Jeugd en jongerenw erk overig

29

31

Maatschappelijke stages

86

87

Schoolmaatschappelijk w erk

92

93

Jeugd Interventie Team

43

40

0

82

282

353

Elektronisch Kind Dossier

Programma 4: Jeugd en educatie

Streetcornerw ork
Combinatiefuncties
Mondiale bew ustw ording
Totaal Jeugd en educatie

9

20

1.688

1.865

168

186

1.937

Programma 5: Cultuur en educatieve activiteiten
Musea: Pieter Vermeulen Museum
Musea: IJmuider Zee- en Havenmuseum

24

24

Podiumkunst: Stadsschouw burg Velsen

790

797

Podiumkunst: Witte Theater

115

0

Kunsteducatie: Kunstencentrum

502

460

Amateurkunstinstellingen

150

168

Culturele en educatieve activiteiten

135

129

Bibliotheek

1941

1961

Totaal Cultuur en educatieve activiteiten

3.825

3.725

3.916

Diverse programma's (6, 7, 10 en 11)
Zeehaven IJmuiden (programma 1)

1.500

0

0

64

Sportverenigingen (programma 6)

43

40

Wijkgericht w erken (programma 7)

19

52

Reddingsw ezen (programma 10)

57

13

VOS (programma 11)

36

41

Vereniging Nationale Ombudsman (programma 11)

13

13

1.668

223

170

11.196

9.636

10.056

Minimabeleid (programma 2) miv 2014

Totaal Diverse program m a's
Totaal Subsidieplafond
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Paragraaf I Investeringen
Overzicht investeringskredieten
In het onderstaande overzicht is de voortgang van de investeringskredieten per 31
december 2014 weergegeven.
Programma

Omschrijving

Begr.wijz.nr. Beschikbaar
gesteld

Krediet

Cum uitg.
t/m 2013

uitg. 2014

Cum
uitg.t/m

Vrije ruimte

3
3
3

t/m 2007
Nieuwbouw Het Terras
Nieuwbouw Het Terras 1e voorber.krediet
Nieuwbouw Het Terras 2e voorber.krediet

2014100002
2011100018
2012100000

2014
2011
2012

489.000
105.000
140.000
734.000

0
101.966
1.691
103.657

489.000
-37.139
4.548
456.409

489.000
64.827
6.239
560.066

0
40.173
133.761
173.934 A

9
9

Groen- en waterplan : aanleg
Groen- en waterplan : renovatie

2004100013
2004100013

2004
2004

549.511
356.000

549.826
256.218

69.115

549.826
325.333

-315 1)
30.667 1)

1.639.511

909.701

525.524

1.435.225

204.286

800.000

0

925.574

925.574

-125.574

800.000

0

925.574

925.574

-125.574

0
100.000
420.000
200.000

0
139.078
162.364
0

3.298
375.960
0

0
142.376
538.324
0

720.000

301.442

379.258

680.700

108.792
75.000

108.792
45.748

29.405

108.792
75.153

183.792

154.540

29.405

183.945

-153

285.000
210.000
480.000
156.400
255.000

129.707
0
0
156.400
244.024

161.634
0

12.378

291.341
0
0
156.400
256.402

-6.341 1)
210.000
480.000
0 1)
-1.402 1)

1.386.400

530.131

174.012

704.143

682.257

285.000
60.000
1.700.000
750.000
250.000
590.000
345.000
0
110.000
112.500
250.000
157.500
354.000
4.964.000

89.902
39.518
1.913.832
567.164
7.119
0
15.000
0
110.000
72.915
284.941
134.622
0
3.235.013

79.850
38.485
54.260
4.309

21.137
0
808.308

169.753
78.003
1.968.091
571.473
7.119
590.000
0
0
110.000
108.181
284.941
155.759
0
4.043.321

115.247
-18.003
-268.091
178.527
242.881
0
345.000
0
0
4.319
-34.941
1.741
354.000
920.679

3.000.000
3.675.000
6.675.000

1.320
672.980
674.300

1.979.819
3.004.380
4.984.199

1.981.139
3.677.360
5.658.499

11.639.000

3.909.313

5.792.507

9.701.820

Totaal t/m 2007

3

2008
Nieuwbouw Het Terras

2014100002

2014

Totaal 2008

7
7
7
7

2009
Herinrichting Kromhoutstraat (uitv.)
Herinricht. IJmuiderstraatweg (voorber.)
Herinricht. IJmuiderstraatweg eo (uitv.)
Bijdrage project Velsertraverse

2011100033
2012100030
2014000046

2011
2012
2014

Totaal 2009

KPL
KPL

2010
Nieuwe Publiekshal
Vervanging MRE bij Sociale Zaken

2012100013
2010100016

2012
2010

Totaal 2010

7
7
7
KPL
KPL

2011
Speelplan 2011
Fietsmaatregelen
Vervanging VRI's
Nieuwe Publiekshal
Investeringen automatis. 2011 ICT Concernbreed

2011100002
2014000050
2014000029
2012100013
2011100004

2011
2014
2014
2012
2011

Totaal 2011

7
7
7
7
7
7
9
11
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL

8
8

2012
Speelplan 2012
Voorber.krediet Industriegebied IJm.West
Herinrichting Planetenweg (uitv.)
Herinricht. Meervlietstr eo (uitv.)fase2
Renov.plantsoen IJmuider Straatweg e.o.
Industriegebied IJmuiden-West fase 1
Eenhoornstr. 4 - Verbouwingskosten enz.
Stemmachines (doorgeschoven naar 2013)
Nieuwe Publiekshal
Bedrijfsvoering info.management
Autom. ivm Renovatie Gebouw B
Concernbrede ICT
Nieuwbouw wijkpost Amsterdamseweg

2012100003
2012100014
2012100020
2012100024
2012100037
2014000006
2012100011
2012100013
2012100012
2012100012
2012100012
2013100043

2012
2012
2012
2012
2013

Bergingsriool IJmuiderstraatweg
Vervanging en afkoppelen riolering 2012

2012100030
2012100033

2012
2012

Totaal 2012

Jaarverslag 2014

juni 2015

2012
2012
2012
2012
2012
2014
2012

590.000
-15.000

35.266

0 1)
-42.376 A
-118.324 A
200.000
39.300

0 1)
-153 1)

1)
1)
A
1)

1)
1)
1)

1.018.861
-2.360 1)
1.016.501
1.937.180
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Programma

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
11
KPL
KPL
KPL
KPL

8

Omschrijving

Begr.wijz.nr. Be schikbaar
gesteld

2013
Speelplan 2013
HOV Deeltracé 1
HOV Broekbergenlaan Reconstructie
HOV S'poortse Dr. / Hagelingerwg Rotonde
HOV PJ Troelstraweg
Waterloolaan (doorgeschoven naar 2016)
Broekbergenlaan
HOV PJ Troelstraweg (doorgeschoven naar 2015)
HOV Rotonde Planetenweg
Industriegebied IJmuiden West fase 2
Min.Van Houtenln kruisp. (doorgeschoven naar 2016)
Renov.wandelplaatsen en plantsoenen 2013
Vervangen laanbomen 2013
Stemmachines (doorgeschoven naar 2014)
Meubilair Stadhuis
Bedrijfsmiddelen 2013
Inv 2013 Concernbrede ICT
Inv 2013 Wett.aanp.e.o. bedrijfsvoering
Vrachtauto BOR

2013100019
2013100003
2013100003
2013100003
2013100003
2014000045
Vrij te geven
2014000006
2013100004
2013100004
20140000016
Vrij te geven
2013100006
2013100006
2014000022

Vervanging en afkoppelen riolering 2013

2013100031

2013
2013
2013
2013
2013
2014

2014
2013
2013
2014
2013
2013
2014

2013

Totaal 2013

7
7
7
7
7
7
11
KPL
KPL
KPL
KPL

8

2014
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
HOV Santpoortse Dreef / Hagelingerweg rotonde
HOV Deeltrace 1
HOV Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting
Speelplan
Stemmachines (doorgeschoven uit 2013)
Inv 2014 Concernbrede ICT
Inv 2014 Wett.aanp.e.o. bedrijfsvoering
Meubilair Stadhuis
Audiovoorziening tbv raadszaal
Jaarlijks nog in te vullen 2014

2014000007
2014000015
Vrij te geven
Vrij te geven
2014000023
Vrij te geven
Vrij te geven
20140000005
20140000005
20140000016
20140000011
Vrij te geven

Vervanging en afkoppelen riolering 2014

2014100049

2014
2014

2014

2014
2014
2014

2014

Totaal 2014

4
3
3
4
6
4
4
5
7
7
4
6
6
7
7
7
7
7
8
KPL
KPL
KPL
KPL

Kredie ten niet inve steringsplan
Project Frisse Wind Velsen-N
Brede School (voorbereidingskrediet)
Brede School Peuterspeelzaal
Brede School Soc Cult Accommodatie
Brede School De Triangel
Brede School Sportzaal
Vellesan nieuwbouw VMBO
Vellesan 1e inr. leer- en hulmiddelen
Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)
Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden
Herinrichting Kromhoutstraat (uitv.)
De Ring Peutersz Humpie Dumpie
De Ring voorbereiding bouw
De Ring Sporthal
De Ring Wegenaanpassing
De Ring Groenaanpassing
Aanpassen Velserbroekse Dreef
Doorstromingsmaatregelen Parkweg
Doorstromingsmaatregelen Delftplein
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Renovatie Stadhuis Gebouw B
Nieuwe Publiekshal
Audiovoorziening tbv raadszaal
Software SEPA betalingen

Jaarverslag 2014

2008100007
2010100040
2014100003
2014100003
2014100003
2014100003
2014000018
2014000035
2011100044
2010100011
201100006/40
2013100015
2013100015
2013100015
2013100015
2013100015
2013100029
2014000038
2014000039
2014100011
2009100025
2012100013
2013100021
2013100040
Totaal

juni 2015

2008
2010
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2011
2010
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2009
2012
2013
2013

Kre die t

300.000
50.000
20.000
40.000
40.000
0
715.000
0
1.200.000
650.000
0
240.000
175.000
0
75.000
145.000
412.000
133.000
114.000
4.309.000

Cum uitg.
t/m 2013

uitg. 2014

Cum
uitg.t/m

Vrije ruimte

19.143
28.643
3.478
7.345
9.198

142.453
97.924
2.525
36.378
3.640

161.595
126.567
6.003
43.723
12.838

0

256

256

0

18.966

18.966

28.109
48.792
0
0
0
145.905
71.192
0
361.803

203.077
114.572

252.658
64.647
115.188
1.127.284

231.186
163.363
0
75.000
0
398.563
135.839
115.188
1.489.086

3.675.000

0

534.535

534.535

3.140.465

7.984.000

361.803

1.661.818

2.023.621

5.960.379

167.000
1.560.000
3.100.000
600.000
540.000
303.000
252.100
417.500
133.000
75.000
175.000
244.900
7.567.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

167.000
1.094.999

167.000
1.094.999
0
0
173.392
0
0
289.534
15.237
40.151
168.433
0
1.948.745

3.973.000

0

7.555.500

0

1.180.000
60.000
317.200
1.598.300
1.606.046
651.600
1.000.000
160.970
60.000
2.186.045
1.650.000
246.000
80.000
2.879.000
619.000
111.000
165.000
321.000
118.000
415.000
7.250.000
1.243.012
65.000
30.000

652.618
412.775
0
0
0
0
0
0
36.900
949.012
662.151
22.363
122.587
328.456
102.527
0
110.014
0
0
0
4.455.184
964.995
0
28.233

24.012.173

8.847.816

75.000

173.392

289.534
15.237
40.151
168.433
1.948.745

138.405
-76.567
13.998
-3.723
27.163
0
714.744
0
1.200.000
631.034
0
8.814 1)
11.637
0
0
145.000
13.437
-2.839
-1.188 1)
2.819.914

0 1)
465.001
3.100.000
600.000
366.608
303.000
252.100
127.966
117.763
34.849
6.567
244.900
5.618.755

0

3.973.000

1.040.946

1.040.946

6.514.554

0
-412.775
222.758
1.138.412
693.599
582.806

652.618
0
222.758
1.138.412
693.599
582.806
0
160.969
36.900
974.794
662.151
214.269
80.004
2.922.877
267.691
0
0
17.421
17.421
130.169
5.747.502
1.067.296
0
28.233

160.969
25.781
191.906
-42.584
2.594.422
165.163
-110.014
17.421
17.421
130.169
1.292.318
102.301
0

6.770.074 15.617.891

527.382
60.000
94.442
459.888
912.447
68.794
1.000.000
1 1)
23.100
1.211.251
987.849 1)
31.731
-4
-43.877
351.310
111.000
165.000 1)
303.579
100.579
284.831
1.502.498 1)
175.716 1)
65.000 1)
1.767
8.394.282
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Programma

4
4
4

Omschrijving

Begr.wijz.nr. Beschikbaar
gesteld

Masterplan Huisvesting Onde rwijs 2010-2017
Beginstand per 1-1-2010
Autonome prijsontwikkeling
Investeringsbudget 2010-2017
Totaal beschikbaar

dec. 2009

Saldo afge sloten kredie ten t/m 2013
4
4
4
4
4
4

4
6
4
4
4

Krediet

Cum uitg.
t/m 2013

uitg. 2014

Cum
uitg.t/m

Vrije ruimte

10.311.063
1.500.000
24.800.000
36.611.063
-12.634.444

Vellesan nieuwbouw VMBO
Klipper-Vervangende nieuwb.
Onderwijsk.vernieuwingen
De Duinroos
Toermalijn
Het Kompas
Hoeksteen
Saldo onderwijskundige ve rnieuwingen 2013

2014000018
2012100019

2013
2012

5.016.359
2.400.000

0
1.379.828

2012100002
2012100002
2012100002
2012100018

2012
2012
2012
2012

161.875
196.971
166.705
166.705
692.256

161.875
196.144
166.705
144.565
669.289

1.775.000
870.000
1.260.000
200.000
2.172.601

156.544
0
0
200.000
0

1.342.445

Totaal beschikbaar ge steld

14.386.216

2.405.661

Saldo nog vrij te geven

9.590.403

De Ring Basisschool De Zandloper
De Ring gymzaal Zeewijk
Het Molenduin - Modernisering
Bosbeekschool-Nieuwbouw (voorber.)
Bosbeekschool-Nieuwbouw (uitvoering)

2013100015
2013100015
2013100032
2013100035
2013100036

2013
2013
2013
2013
2013

716.671

0
2.096.498

5.016.359
303.502 1)

0

161.875
196.144
166.705
144.565
669.289

0
827
0
22.140
22.967

458.420

1.498.989
0
1.200.615
200.000
458.420

276.011
870.000
59.385 1)
0
1.714.181

3.718.150

6.123.812

1.200.615

8.262.404

1) Afgesloten in 2014
A Betreft Herinrichting IJmuiderstraatweg

Toelichting voortgang kredieten in paragraaf Investeringen
Toelichting op relevante afwijkingen
Herinrichting Kromhoutstraat
Via een collegebesluit maart 2014 en middels de begroting 2015 is dit krediet
herbestemd voor een aantal andere projecten. In het investeringsplan 2015-2018 is dit
meegenomen.
Herinrichting Planetenweg
Het project is afgesloten en de hogere uitgaven zijn gedekt door een hogere bijdrage.
Een korte toelichting op kredieten die langer dan 2 jaar open staan:
Nieuwbouw Het Terras
De nieuwbouw van Het Terras bevindt zich in de afrondende fase en wordt naar
verwachting in de eerste helft van 2015in gebruik genomen.
Herinrichting IJmuiderstraatweg (diverse kredieten)
De herinrichting is inmiddels in volle gang. Volgens planning wordt de weg in het voorjaar
2015 opgeleverd. Tegelijkertijd zal de renovatie van het plantsoen plaatsvinden.
Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden
Het project Oud IJmuiden loopt door verschillende redenen vertraging op. De
herinrichting van de overige straten wordt na de bouw nog voltooid.
Speelplan 2012
Om het jaar wordt een speelplan vastgesteld, dat bestaat uit speelplekken die in
aanmerking komen voor vervanging of herinrichting wegens onveiligheid of ouderdom.
Een enkele keer wordt een nieuwe speelplek voorgesteld. De renovatie van de meeste
speelplekken zal verlopen via een participatietraject, waarbij de wensen van de jeugd en
omwonenden uitgebreid bij de planvorming worden betrokken.
Een aantal speelplekken wordt nog ingevuld vanuit voorgaande speelplannen en het
overblijvende saldo is meegenomen bij het opstellen van het nieuwe speelplan 2015.
Voorbereidingskrediet Industriegebied IJm.West
Jaarverslag 2014
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1)
1)
1)

De hogere uitgaven van de voorbereiding worden gedekt uit het totale investeringskrediet
(voorbereiding en uitvoering). In 2014 is de uitvoering van start gegaan en zal in 2015
worden afgerond.
Nieuwbouw wijkpost Amsterdamseweg
Er is door een extern bureau een programma van eisen opgesteld voor de verbouwing
van de Amsterdamseweg. Het bestaande plan voor de verbouwing van de kantine met
daarbij een kantoorvoorziening is ook door het bureau doorgelicht.
In 2015 wordt de verbouwing van de kleedruimte en verblijfsruimte van de “bovenwijkse
ploeg/groenploeg Velserbroek” aan de Amsterdamseweg afgerond. Hiermee is de eerste
fase van de verbetering van de huisvesting gerealiseerd.
Overige investeringen:
Vervanging stoelen theater
De stoelen in het theater zijn vervangen (€ 286.000), hiervoor was vooraf geen krediet
aangevraagd.
Overzicht kapitaallasten per programma
Dit overzicht geeft de kapitaallasten per programma en de kostenplaatsen weer.
Begroting incl
Bedragen x € 1,-wijzigingen 2014
Ondersteuning BOR
47.067
Autom. en Doc. informatievoorziening
771.450
Huisvesting
1.062.469
Totaal kostenplaatsen
1.880.986
Algemene dekkingsmiddelen
-131.776
Concernstelposten
0
Progr. 01 Econ. Ontwikkeling/ recreatie/ toerisme
126.623
Progr. 03 Maatschappelijke zorg
286.016
Progr. 04 Jeugd en educatie
4.786.993
Progr. 05 Cultuur en culturele voorzieningen
46.774
Progr. 06 Sport
1.594.793
Progr. 07 Openbare ruimte
3.961.219
Progr. 08 Milieu, riolering en afvalstoffen
3.690.198
Progr. 09 Ruimtelijke ordening en wonen
2.879.641
Progr. 10 Openbare orde en veiligheid
98.832
Progr. 11 Bestuur/bevolk.zaken/burgerparticipatie
27.867
Totaal
19.248.167

Rekening
2014
89.341
677.941
945.435
1.712.716
67.088
0
125.239
288.701
5.283.604
44.735
1.611.159
3.957.067
3.550.816
7.682.273
98.869
11.867
24.434.132

Saldo
-42.274
93.510
117.034
168.270
-198.864
0
1.384
-2.685
-496.611
2.039
-16.365
4.153
139.383
-4.802.632
-37
16.000
-5.185.965

In de Bestuursraportages over 2014 is een onderuitputting op de kapitaallasten
gerapporteerd van in totaal € 1,0 mln (1e Burap € 732.000 en in de 2e Burap € 308.000).
De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht:
Kostenplaatsen
In 2013 is de boekwaarde mbt storage/uitwijk (automatisering) versneld afgeschreven.
De geraamde kapitaallasten in 2014 zijn hierdoor vrijgevallen op de kostenplaatsen. Dit
voordeel staat bij de Algemene dekkingsmiddelen als begroot nadeel weergegeven.
Programma 04 Jeugd en educatie
De overschrijding op de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de desinvestering van de
Bosbeekschool. Deze desinvestering wordt gedekt vanuit de reserve boekwaarde
Bosbeekschool.

Jaarverslag 2014
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Programma 08 Milieu, riolering en afvalstoffen
Door de latere uitvoering van rioleringsprojecten is een voordeel op de kapitaallasten van
€ 100.000 zichtbaar.
Programma 09 Ruimtelijke ordening en wonen
In 2014 is een totale boekwaarde ad € 3.705.000 versneld afgeschreven, dit is nader
toegelicht bij de balans (materiële vaste activa) en in de jaarrekening bij programma 9.
Daarnaast is er een nadelig verschil van €700.000 dat betrekking heeft op
rentetoerekening aan grondcomplexen.
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Bijlage 1 Overzicht programma’s/collegeproducten/functies
Programma

Collegeproduct

Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme

Functie

C6011 Economische stimulering

C6012 Toerisme

F310

1.359

-106

1.253

0

-100

-100

112

0

112

1.471

-206

1.265

F560

C6021 Uitkeringsverstrekking
C6022 Re-integratie

F610

577

-570

7

577
2.348

-570
-777

7
1.571

20.619

-18.381

2.238

-18.381

2.238

F623

2.481

-1.914

566

F611

77

-50

27

2.558

-1.964

594

115

0

114

115

0

114

C6024 Sociale werkvoorziening

F611

6.566

-6.590

-24

6.566

-6.590

-24

F614

4.280

-316

3.964

F724

4

0

4

4.284
34.142

-316
-27.252

3.967
6.890
4.768

C6032 WMO / Hulp bij het huishouden

F652

4.768

0

F622

554

0

554

5.322

0

5.322

F622

5.158

-1.329

3.828

5.158

-1.329

3.828

C6033 Woonruimteverdeling zorg gerelateerd

F620

13
13

0

13

C6034 Opvang en inburgering

F621

254

-35

219

F623
C6035 Wijksteunpunten,welzijns- en basisvoorz.

C6037 Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen

C6038 Volksgezondheid

C6039 Schuldhulpverlening

C6041 Huisvesting basisonderwijs

C6043 Leerplicht

-58

52

-93

271

F630

2.073

1.169

3.242

F714

12

0
-1.169

916

1.388

0

1.388

F621

299

0

299

F714

97

0

97

1.784

0

1.784

F714

1.325

0

1.325

F715

916

0

916

F716

171

0

F724

500

0

500

F732

0

-240

-240

2.912

-240

2.672

460

0

460

460
18.096

0
-2.832

460
15.264

F421

2.143

-492

1.651

F423

312

0

312

F431

1.910

-1

1.909

F620

304

0

304

-493

4.176

F431

173

0

173

F441

794

0

F443

661

0

661

1.628

0

1.628

F480

C6045 Lokaal onderwijsbeleid

F480
F482

C6048 Overig jeugdbeleid

799

-1

798

799

-1

798

1.596

-818

778

1.596

-818

778

193

-152

41

193

-152

41

0

0

-156

926

1.082

-156

926

829

-34

F630

F541
F540
F511
F540
F541
F510

juni 2015

251
251

0

C6052 Culturele accommodaties

C6055 Bibliotheek

-35
-35

1.082

C6053 Kunst- en cultuureducatie

Totaal programma 5

286
286

F716

Totaal programma 4

C6054 Musea

794

F630

F650

C6051 Regionaal archief

171

4.669

C6046 Volwasseneneducatie
C6047 Centrum voor Jeugd en Gezin

12

2.085
F620

F480

C6044 Leerlingenvervoer

13

110

F433
C6042 Huisvesting voortgezet onderwijs

0

364

Totaal programma 3

Jaarverslag 2014

300
300

F650

C6031 WMO / Individuele verstrekkingen

Prog 05 Cultuur en culturele voorz.

0
0

20.619

Totaal programma 2

Prog 04 Jeugd en educatie

300
300

C6023 Kindplaatsen

C6025 Armoedebestrijding

Prog 03 Maatschappelijke Zorg

Saldo

F311

Totaal programma 1
Prog 02 Werk en inkomen

Baten

F320
F560

C6013 Recreatie

Lasten

795

1.161

-541

620

1.990
12.245

-575
-2.232

1.415
10.013

281

0

281

281

0

281

921

-62

859

921

-62

859

548

548

432

-10

422

980

-10

970

414

-105

309

414

-105

309

1.972

0

1.972

1.972
4.568

0
-177

1.972
4.391
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Programma

Collegeproduct

Prog 06 Sport

Functie

C6061 Exploitatie sportaccommodaties

C6062 Sportstimulering en sportondersteuning

C6071 Beleid en projecten openbare ruimte

C6072 Dagelijks beheer openbare ruimte

-22

-2.017

4.215

F531

72

-160

-88

6.305

-2.200

4.105

346

-6

340

346
6.651

-6
-2.206

340
4.445

F530

F210

2.091

-792

1.299

F211

873

-101

772

F560

654

0

F580

104

0

104

3.722

-893

2.829

572

0

F210

5.308

-513

4.795

F211

1.176

-2

1.174

487

0

487

F560

3.929

-584

3.345

F580

393

0

393

KP2

92

0

92

11.957

-1.099

10.858

348

0

348

F002

C6074 Parkeren

F214

C6112 Wijkgerichte dienstverlening

F002

C6081 Milieubeleid

F723

C6082 Riolering

F722
F722
F726

C6084 Afvalstoffen

F721

C6085 Afvalheffingen/reinigingsrecht

F725

C6086 Grondwaterbeheersing

F240

C6087 Ontsmetting/ongediertebestrijding

F723

F721

13

0

13

361

0

361

218
0

248

0

248

248
16.506

0
-1.992

248
14.514

1.498

-48

1.450

1.498

-48

1.450

6.227

-1.635

4.592

6.227

-1.635

4.592

0

-5.564

0

289

-5.564

-5.275

7.805

-529

7.276

7.805

-529

7.276

0

-10.112

-10.112

154

0

154

154

-10.112

-9.958

274

0

274

0

274

0

33

0
-17.888

33
-1.608

F810

694

-315

379

F821

1.505

-328

1.177

F810

451

-197

254

2.650

-840

1.810

428

0

428

428

0

428

C6093 Ruimtelijk beleid

F810

311

-54

257

311

-54

257

C6094 Grondbeleid

F821

45

0

45

0

45

C6095 Bouwgrondexploitatie

F830

11.605

-11.150

455

11.605

-11.150

455

C6096 Vastgoed aan- en verkopen

F510

417

-57

C6097 Vergunningen

360

790

-307

483

F830

4.399

-2.239

2.160

F913

1.163

-1.658

-495
2.508

6.769

-4.261

F140

6

0

6

F822

1.752

0

1.752
-1.521

F822

C6099 Wonen

45

F822

F823
C6098 Toezicht

F820
F822

0

-1.521

1.758

-1.521

405

0

405

405

0

405

708

-702

237

6

427

-120

307

1.135

-822

313

C609901 Stedelijke vernieuwing

F821

13
13

0

13

C609902 Monumentenzorg

F541

229

0

229

C6143 Ruimtelijke informatie

F810

229

Totaal programma 9
C6101 Veilige Woon- en Leefomgeving
C6102 Bedrijvigheid en Veiligheid

F140
F120
F140

13

0

229

1.953

-15

1.938

1.953
27.301

-15
-18.663

1.938
8.638

200

13

213

200

13

213

104

0

104

0

0

0

104

0

104

0

34

C6103 Jeugd en Veiligheid

F140

34
34

0

34

C6104 Fysieke Veiligheid

F120

5.638

-100

5.538

F140

70

0

70

5.708

-100

5.608

345

-209

136

C6105 Integriteit en Veiligheid

F140
F160

Totaal programma 10

Jaarverslag 2014

-5.564

289
289

33

F822

Prog 10 Openbare orde en veiligheid

218

33
16.280

Totaal programma 8

C6092 Bestemmingsplannen

218

218

274

C6091 Ruimtelijke ontwikkeling

572

F240

Totaal programma 7

Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen

654

F140

C6073 Openbare ruimte algemeen

C6083 Rioolheffingen

Saldo
-23

6.232

F120

Prog 08 Milieu

Baten
1

F530

Totaal programma 6
Prog 07 Openbare ruimte

Lasten

F440

juni 2015

77

-61

16

422
6.468

-270
-357

152
6.111
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Programma

Collegeproduct

Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Functie

C6111 Persoonsdocumenten en burgerlijke stand

Saldo

2.223

-180

2.043

F004

85

-1.271

-1.186

C6113 Communicatie en voorlichting

F002

C6121 Raad

F001

612

-118

494

2.920

-1.569

1.351

1.116

-1

1.115

1.116

-1

1.115

762

0

762

762

0

762

C6122 Raadsondersteuning

F006

706

0

706

0

706

C6131 College van Burgemeester en Wethouders

F002

2.310

0

2.310

2.310

0

2.310

C6133 Bestuursondersteuning

F002

1.415

0

1.415

1.415

0

1.415

C6144 Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ

C6145 Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.
C6161 Klantgerichte Dienstverlening

C6134 Algemene lasten en baten

706

F214

23

0

23

F930

1.649

-355

1.294

F940

158

0

158

1.830

-355

1.475

2

0

2

2

0

2

F003
KP2

Totaal programma 11
F922

291

0

291

291
11.352

0
-1.925

291
9.427

878

-248

630

878

-248

630

C6151 Deelnemingen

F913

67

-625

67

-625

-558

C6152 Geldleningen en overige financiële midd.

F911

-4.828

0

-4.828

F914
C6153 Gemeentelijke belastingen

-201
-5.029

-3.047

-3.047

0

-11.728

-11.728

F933

0

-28

-28

F939

0

-1.986

-1.986

F936

0

-274

-274

F937

0

-395

-395

F215

0

-315

-315

0

-17.773

-17.773

F921

F960

C6158 Stortingen en onttrekkingen reserves

F980

C6159 Saldo rekeningresultaat na bestemming

F990

juni 2015

-201
-201

0

F922

Totaal Programma's

0
-4.828

F932

C6155 Diverse baten en lasten

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-558

F931

C6154 Algemene uitkering

C6156 Verschillen kostenplaatsen

Jaarverslag 2014

Baten

F003

F140

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

0

-62.457

-62.457

0

-62.457

-62.457

0

-30

-30

0

-30

-30

0

0

0

0

0

0

402

-1.007

-605

402

-1.007

-605

0

0

0

0
-3.481

0
-82.341

0
-85.822

152.476

-158.642

-6.166

pagina 173

Bijlage 2 Afkortingenlijst behorende bij programmaverslag 2014
A
AWBZ
AYOP
AIJZ

B
BAG
BBG
BBV

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Amsterdam IJmuiden Offshore Port
Afvalschap IJmond-Zaanstreek

BIS

Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Bestaand bebouwd gebied
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten
BTW-compensatiefonds
Brede Doeluitkering
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten
Bodeminformatiesysteem

C
CAW
CBS
CJG
COB

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centraal Orgaan Ouderenbeleid

D
DHV
DHW
DNA Kust
DO

Onderzoeksbureau
Drank- en horecawet
Verleden, heden en toekomst van de kust
Definitief ontwerp

E
EM-beleid
ENOB
EZ

Eigen middelenbeleid
Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd
Economische zaken

F
Wet Fido

Wet Financiering decentrale overheden

BCF
BDU
BGT
Bibob
BIG

G
(m)GBA
GBKV
GBKZ
GGD
(jeugd) GGZ
GR
(v)GRP
H
Jaarverslag 2014

(modernisering) Gemeentelijke Basis Administratie
Grootschalige Basiskaart Velsen
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Gemeentelijke gezondheidsdienst
(Jeugd) Gezondheidszorg
Gemeenschappelijke regeling
(verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan

juni 2015
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HIRB
HOV
HVC

I
ID(-medewerker)
I&M
IGOS-systeem

Herstructurering en innovatief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Huisvuilcentrale (Alkmaar)

ISV

In- en doorstroombanen (medewerker)
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Een ontwerp- beheer- en analysesysteem voor de
Nederlandse gemeenten
Investeringfonds Stedelijke Vernieuwing

J
JGZ
JSP

Jeugdgezondheidszorg
JeugdSportPas

K
KCC
KING
KISS
KVSA

Klant Contact Centrum
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Kennis Informatie Systeem Sport
Koninklijke Verenigde ScheepsAgenturen Van
Halverhout & Zwart en Zurmühlen

L
LSBO
LVVP
LVWoz

Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen (Velsen)
Lokaal verkeer- en vervoersplan
Landelijke voorziening Woz

M
MDO
M&O-beleid
MRA

Multidisciplinair overleg
Beleid m.b.t. misbruik en oneigenlijk gebruik
Metropoolregio Amsterdam

N
NAM
NAR
NBW
NHA
NIEGG
NSL

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
Nationaal Bestuursakkoord Water
Noord-Hollands Archief
Niet in exploitatie genomen gronden
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

O
OAB
OAS
OCW
OGGZ
Wet OKE
OOGO
OZB

Onderwijsachterstandenbeleid
Optimalisatie afvalwatersysteem
Onderwijs, cultuur en wetenschappen
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
Op overeenstemming gericht overleg
Onroerend Zaak Belasting

P
Jaarverslag 2014
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PRES
PWN

Platform Regionaal Economische Stimulering van de
Metropoolregio Amsterdam
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Q

R
RAW-systematiek

REB
RIEC
RMVK
ROC
RSA
RTC
RWS
RWZI

S
SEPA
SIS
SKOLB

Stelsel juridische, administratieve en technische
voorwaarden voor het samenstellen van
bouwcontracten in de grond-, weg- en
waterbouwsector
Regionaal economisch bureau
Regionale Informatie en Expertise centrum
Regionale verkeers- en milieukaart
Regionaal Opleidingscentrum
Regionale Sociale Agenda
Real Time Control (= op afstand actieve sturing van
de kleppen in het riool)
Rijkswaterstaat
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SWV
SWT
SZ

Single Euro Payments Area
Slachtofferinformatiesystematiek
Stichting Katholieke Openbare Leeszaal en
Bibliotheek
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en
Kennemerland
wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
Samenwerkingsverband Basisregistratie
Grootschalige Topografie
Stichting Welzijn Velsen
Sociaal Wijk Team
Sociale Zaken

T
TNS NIPO
TO
TOEN

Marktonderzoeksbureau
Technisch ontwerp
Historisch informatiepunt van de gemeente Velsen

U
UVA
UWV

Uitvoering Versnellingsactie
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V
VIR
VNG
VO
VOG

Verwijsindex jongeren
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voorlopig ontwerp
Verklaring omtrent gedrag

Stg. RIJK
Wet SUWI
SVB-BGT

Jaarverslag 2014
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VRK
VVE
VWS

W
Wajong

Veiligheidsregio Kennemerland
Voor- en vroegschoolse educatie
Volksgezondheid, welzijn en sport

WED
Wgs
Wmo
WOB
Woz
Wsw
WSW
Wwb
Wwnv
WWZ

Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten
Water als economische drager
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet openbaarheid van bestuur
Wet waardering onroerende zaken
Wet Sociale Werkvoorziening
Waarborgfonds sociale woningbouw
Wet Werk en Bijstand
Wet Werken naar vermogen
Wonen, welzijn en zorg

Z
ZAT
ZVW

Zorgadviesteam
Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2014

juni 2015
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Bijlage 3 Overzicht begrotingswijzigingen

Jaarverslag 2014
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Hoofdproduct

Primitie ve be groting

O ve rige wijz iginge n*

1e Burap

2e Burap

te chnische wijziging

Totaal Budge t

Prog 01 Ec z ake , Recreatie e n Toerisme
T otaal autorisatieniveau 1.1

1.521

-111

1.410

3

3

T otaal autorisatieniveau 1.2

884

-588

296

3

3

1

2.405

-699

1.705

6

6

1

T otaal baten en lasten

0

0

1.524

-111

1

888

-588

1.413
300

1

2.412

-699

1.713
0

Storting aan reserve

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

0

2.412

-699

1.713

2.405

-699

T otaal autorisatieniveau 2.1

21.236

-18.191

3.045

T otaal autorisatieniveau 2.2

9.583

-6.582

3.001

248

30.819

-24.773

6.046

248

Totaal Prog 01 Ec ontwikkeling, Recreatie e n Toerisme

6

1.705

0

6

1

0

-40

1

Prog 02 W erkgele ge nhe id e n inkome n

T otaal baten en lasten
Storting aan reserve

-154

0

933

775

-428

347

141

248

929

-582

347

1.074

-40

893

700

-700

0

23.023

-19.085

3.938

141

-700

700

0

10.047

-6.310

3.737

1.034

0

0

0

33.070

-25.395

7.675

0

0

0

0

-1.251

-1.251

0

Onttrekking aan reserve
Totaal Prog 02 W e rkge le genhe id e n inkomen

0

154
248

-353

-353

30.819

-25.126

5.693

248

-112

-58

-58

-58

190

929

-582

347

-112

-568

112

-840

-840

1.074

-880

194

0

0

0

33.070

-26.646

6.424

-175

-803

-221

56

-165

12.536

Prog 03 Maatschappelijke Zorg
T otaal autorisatieniveau 3.1

16.059

-1.987

14.072

-456

-628

14.530

-1.994

T otaal autorisatieniveau 3.2

552

0

552

30

30

6

6

588

0

588

T otaal autorisatieniveau 3.2

2.795

-284

2.511

10

10

76

76

2.881

-284

2.597

-416

-546

17.999

-2.278

15.721

0

0

0

0

-58

-58

T otaal baten en lasten

19.406

-2.271

17.135

Storting aan reserve

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

19.406

-2.271

17.135

-112

T otaal autorisatieniveau 4.1

5.850

-1.671

4.179

177

T otaal autorisatieniveau 4.2

6.160

0

6.160

12.010

-1.671

10.339

Storting aan reserve

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

12.010

-1.671

10.339

177

T otaal autorisatieniveau 5.1

1.164

0

1.164

100

100

58

58

T otaal autorisatieniveau 5.2

1.251

0

1.251

10

10

200

200

T otaal autorisatieniveau 5.3

1.899

-7

1.892

T otaal baten en lasten

Totaal Prog 03 Maatschappe lijke Zorg

-112

0

-112

-528

112

-58

-58

-58

-170

-528

112

-416

177

269

-67

202

-546

-175

-175

-721

-221

56

-165

-721

-221

56

-165

17.999

-2.336

15.663

98

-67

67

0

6.229

-1.573

4.656

6.122

0

6.122

12.351

-1.573

10.778

Prog 04 Je ugd e n e ducatie

T otaal baten en lasten

Totaal Prog 04 Je ugd en educatie

98
-38

177

0

177

-177

-177

-177

0

269

269

-67

-67

202

202

-38

-38

-38
98

60

-67

67

0

0

0

0

0

-177

-177

98

60

-67

67

0

12.351

-1.750

10.601

16

16

49

-56

-7

1.371

-40

1.331

1.461

0

1.461

55

1.954

-7

1.947

48

4.786

-47

4.739

0

0

0

0

-110

-110

4.786

-157

4.629

6.953

-1.809

5.145

362

-6

356

7.315

-1.815

5.501

Prog 05 Cultuur e n culture le voorz .

4.314

-7

4.307

Storting aan reserve

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

4.314

-7

4.307

T otaal autorisatieniveau 6.1

6.968

-1.812

T otaal autorisatieniveau 6.2

370

-6

7.338

-1.818

Totaal Prog 05 C ultuur e n culture le voorz .

55
110

110

0

110

-110

-110

-110

0

258

0

258

0

16

16

258

0

258

0

16

16

5.156

48

1

49

-63

2

-61

364

-8

5.520

40

104

104

-56

-56

48

Prog 06 Sport

T otaal baten en lasten
Storting aan reserve

-8
1

41

-63

2

-61

150

0

150

150

0

150

0

-233

-233

0

-233

-233

7.488

-2.051

5.437

7.465

-2.048

5.417

T otaal autorisatieniveau 7.1

16.612

-404

16.208

-20

T otaal baten en lasten

16.612

-404

16.208

-20

Storting aan reserve

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

16.612

-404

16.208

Onttrekking aan reserve
Totaal Prog 06 Sport

40

1

41

-63

-20

151

-55

96

-329

-20

151

-55

96

-329

2

-61

Prog 07 O pe nbare ruimte

Totaal Prog 07 O pe nbare ruimte
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-20

0

-20

151

-55

96

-329
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0

0

-329

-40

-329

-40

-329

-40

-40

16.374

-459

15.915

0

-40

16.374

-459

15.915

0

0

0

-26

-26

0

-26

-26

-26

-66

16.374

-485

15.889

Hoofdproduct

Primitie ve begroting

O ve rige wijz iginge n*

1e Burap

2e Burap

te chnische wijz iging

Totaal Budge t

Prog 08 Milie u, riole ring e n afvalst.
T otaal autorisatieniveau 8.1

1.443

-51

1.392

T otaal autorisatieniveau 8.2

6.727

-6.356

371

T otaal autorisatieniveau 8.3

8.214

-10.074

-1.859

16.384

-16.481

-97

-1.190

0

0

0

1.190

T otaal baten en lasten
Storting aan reserve
Onttrekking aan reserve
Totaal Prog 08 Milie u, riole ring en afvalst.

-1.190

0

0

0

16.384

-16.481

-97

1.190

161

343

343

-847

-847

112

112

21

21

1.576

-51

20

20

4

4

5.561

-6.013

-452

1

8.578

-10.273

-1.694

26

15.715

-16.337

-622

1.190

0

1.190

0

-343

-343

18.095

-17.023

225

5.779

-401

5.378

7.166

-7.365

-197

1.154

-709

445

363

-199

164

1

495

-199

296

26

0

1.190
-343

-343

-343

0

495

-199

296

26

0

26

1.525

Prog 09 Ruimtelijke ordening en wone n
T otaal autorisatieniveau 9.1

5.698

-551

5.147

T otaal autorisatieniveau 9.2

7.392

-6.986

407

T otaal autorisatieniveau 9.3

1.099

-709

390

T otaal autorisatieniveau 9.4

1.894

-1.115

779

16.083

-9.361

6.722

Storting aan reserve

T otaal baten en lasten

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

-441

-441

16.083

-9.802

6.281

Autorisatieniveau 10.1

222

-39

183

Autorisatieniveau 10.2

119

0

119

Totaal Prog 09 Ruimtelijke ordening en wone n

161

55

23

150

173

-75

-19

-544

-563

-207

216

-28

-28

-42

55
20

216

-75
165

0

216

-216

-216

-216

0

24

-394

20

1

250

251

-205

231

26

1.710

-634

1.076

-370

-281

415

134

-233

231

-2

15.809

-9.109

6.700

0

0

0

0

-657

-657

15.809

-9.766

6.043

24

-394

-370

-34

39

5

-281

415

134

-233

231

-2

Prog 10 O penbare O rde en ve ilighe id

Autorisatieniveau 10.3

32

0

32

Autorisatieniveau 10.4

369

0

369

Autorisatieniveau 10.5

5.786

-15

5.771

T otaal baten en lasten

6.528

-54

6.473

172

172

172

0

172

-172

-172

-172

0

-34

Storting aan reserve

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

-250

-250

6.528

-304

6.224

Autorisatieniveau 11.1

1.512

0

1.512

Autorisatieniveau 11.2

4.360

0

4.360

Autorisatieniveau 11.3

2.722

-1.744

978

-15

Autorisatieniveau 11.4

1.268

0

1.268

25

Autorisatieniveau 11.5

1.919

-360

1.559

T otaal baten en lasten

11.781

-2.104

9.677

10

Storting aan reserve

0

0

0

75

Onttrekking aan reserve

0

0

0

11.781

-2.104

9.677

-4.271

-80.622

-84.893

497

0

497

0

-481

-481

-3.774

-81.103

-84.877

Totaal Prog 10 O penbare O rde e n ve ilighe id

172

-34

39

39

5

5

188

0

188

119

0

119

32

0

32

541

0

541

5.786

-15

5.771

6.666

-15

6.650

0

0

0

0

-422

-422

6.666

-437

6.229

Prog 11 Bevolkingszake n en burge rpart.

Totaal Prog 11 Be volkingszake n e n burgerpart.

-55
235

-55

220

13

13

1.525

0

1.525

-6

-6

4.299

0

4.299

71

2.643

-1.374

1.269

1.293

0

1.293

-10

1.908

-360

1.548

68

11.668

-1.734

9.934

60

135

0

60

-135

-135

0

-135

-135

-64

135

25
-1
235

245

-56

0

-1

-10

-56

-67

135

60

85

235

320

-56

0

-56

-7

0

-7

11.803

-1.869

9.934

-323

-98

-421

1.088

866

1.954

5

294

299

-3.385

-79.560

-82.945

497

0

497

0

0

-597

-597

299

-2.888

-80.157

-83.045

0

115

-115

Alge me ne de kkingsmidde le n
T otaal baten en lasten
Storting aan reserve
Onttrekking aan reserve
Totaal Alge me ne de kkingsmidde le n

116

116

116
-116

-116

-116

0

Kostenplaatsen

-323

-98

-421

1.088

866

1.954

1.615

-179

1.436

-1.500

64

-1.436

Totaal rapport

294

0
278-

* overige wijzigingen zijn:
R13.087: vrijgeven middelen KIIC (€ 100.000)
R14.013: vrijwillige inzet in Velsen (€ 20.000)
R14.057: Vrijgave en opname budgetten in begroting 2014 tlv Reserve Beleidsspeerpunten (besluitvorming JR 2013 € 807.000)
R14.075 Aanpassing dotatie riolering van voorziening naar reserve (2e Burap)
R 14.077: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (€ 190.000)
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