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Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:

Agendapunt
Onderwerp

2
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 20 mei 2010
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2010
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

3
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

4
Startdocument Pleiadenplantsoen nrs 1-59
• De inspraakrapportage startdocument Pleiadenplantsoen nrs 1-59
vast te stellen
• In te stemmen met het startdocument Pleiadenplantsoen nrs 1-59

Opmerkingen

De SP stemt tegen het raadsvoorstel

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform (met
opmerkingen
van de fracties
van VL, LGV
en CU)

5
Jaarrekening 2009 gemeente Velsen
1.
het jaarverslag 2009, alsmede de jaarrekening 2009, vast te
stellen
2.
in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van
€ 2.238.552,34
3.
in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van
€ 2.359.370,97
4.
akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals
aangegeven in overzicht A
5.
het na uitvoering van het besluit sub 4 ontstane saldo ter
grootte van € 4.633.798,-- te bestemmen conform de voorstellen zoals
aangegeven in overzicht B;
6.
de in het besluit van 11 februari 2010 beschikbare gestelde
middelen ad € 1.171.000 voor de kunstgrasvelden op de sportparken
Schoonenberg en Driehuis te onttrekken aan de reserve
ReinUniegelden.
Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves
Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te
doen:
•
Van de reserve HVO/IKOS een bedrag van € 39.000 te laten
vrijvallen.
Het Rijk heeft in 2009 middelen beschikbaar gesteld voor de bekostiging
van HVO/IKOS. Hierdoor kan de helft van het gereserveerde bedrag
vrijvallen.
•
Van de reserve Verkeersmaatregelen een bedrag van € 3.153.504,- te laten vrijvallen.
Ter dekking van de in de exploitatie verwerkte lasten van het project
Westelijke Randweg Beverwijk.
•
Van de reserve Basisregistratie Adressen en Gebouwen een bedrag
van € 12.000,-- te onttrekken ter dekking van de kosten en het restant van
de reserve ad € 159.790,-- te laten vrijvallen.
Ter dekking van de kosten voor de aanschaf van een softwareapplicatie.
Het restant is niet meer nodig en kan vrijvallen.
•
Van de reserve WIN een bedrag van € 1.574,-- te laten vrijvallen ter
dekking van de kosten en het restant van de reserve ad € 91.890 te laten
vrijvallen
Ter dekking van in de rekening opgenomen lasten van de afrekening WIN
2006. Het restant van de reserve is hierna niet meer nodig.
•
Van de Algemene reserve Grondbedrijf een bedrag van € 4.100.000
te laten vrijvallen.
Voor de Grote Hout is een voorziening getroffen conform de voorschriften,
zijnde het op dit moment verwachte verlies van de grondexploitatie.

De volgende decentralisatie-uitkeringen te reserveren in nieuw te vormen
reserves:
•

Een bedrag van € 5.000.000,-- ten behoeve van de ontwikkeling
Middenhavengebied;

•

Een bedrag van € 11.250,-- ten behoeve van de begeleiding van
inburgeraars door taalcoaches;

•
Een bedrag van € 254.323,-- ten behoeve van de
Combinatiefuncties;
•
Een bedrag van € 17.758,-- ten behoeve van de Regeling
Stimulering Lokale
Klimaatinitiatieven SLOK.
Overzicht B – Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel
A ontstaat een saldo ter grootte van € 4.633.798,-- dit als volgt te
bestemmen:
Ten gunste van de reserves de volgende toevoegingen te doen:
•
Ten gunste van de Algemene reserve Grondbedrijf een bedrag van
€ 4.019.000 te brengen om de reserve op het gewenste niveau te brengen.
Vanwege de onttrekking aan de reserve om het nadeel van het project
Grote Hout te dekken is de reserve gedaald naar een ongewenst laag
niveau (€ 1.186.000). Wij stellen voor de reserve weer op het in de kaders
grondbeleid geadviseerde omvang te brengen zodat het risicodragend
vermogen weer op peil is.
In de nota Ontwikkeling is opgenomen dat de omvang van de reserve
Grondexploitatie 10% van de boekwaarde van de grondcomplexen + 10%
van de boekwaarde van het werkbudget is. Met deze storting komt de
reserve uit op € 5.205.000,--.
•
Ten gunste van de Reserve Erfpacht een bedrag van € 6.000 te
brengen om de reserve op het gewenste niveau te brengen.
De grondwaarde erfpacht/verhuurgronden is gewijzigd; de hoogte van de
reserve dient conform de nota grondbeleid 10% van de grondwaarde te
zijn; het restant kan vrijvallen.
•
Een bedrag van € 263.667,-- toe te voegen aan een nieuw te
vormen bestemmingsreserve Verbetering binnenklimaat.
Dit bedrag betreft de gemeentelijke bijdrage van de cofinanciering met het
rijk voor de verbetering van het binnenklimaat en/of het beperken van het
energieverbruik op basisscholen.
•
Een bedrag van € 195.335,-- toe te voegen aan een nieuw te
vormen bestemmingsreserve Beleidsspeerpunten 2009.
In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de
bedragen reeds in de begroting 2009 waren opgenomen maar die in 2009
om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen.

Dit betreft:
Gymzaal Santpoort-Zuid
€ 85.000,-Burgerparticipatie
€ 50.000,-Visie 2015
€ 25.000,-1 Evenementendisplay
€
35.335,-Genoemde speerpunten worden in 2010 uitgevoerd. Aan de raad zal een
separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te
geven.
•
Ten gunste van de reserve Monumenten een bedrag van € 20.000
te brengen.
Dit bedrag is abusievelijk bij de verdeling van het rekeningresultaat 2007
onttrokken aan de reserve en vrijgevallen in de algemene middelen ter
dekking van uitbetaalde subsidies. In 2009 is echter het bedrag, op grond
van gewijzigde inzichten, alsnog ten laste van de ISV-gelden gebracht,
hetgeen een voordeel in de exploitatie oplevert. Daaruit komt voort dat de
mutatie van de reserve Monumenten in 2007 ongedaan wordt gemaakt
door het bedrag weer toe te voegen aan de reserve.
Ten gunste van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 94.000
te brengen.
Dit bedrag betreft meeropbrengst huren van standplaatsen en
huurwagens. Dit zijn feitelijk opbrengsten die voor de kosten van het
krediet uitgaan. De huren zijn wel al verhoogd doch de kapitaallasten
worden voor een groot deel pas genomen wanneer de renovatie van het
kamp gereed is.
•

Het resterende bedrag ad € 35.796,-- toe te voegen aan de algemene
reserve.
Opmerkingen

Jaarverslag en Jaarrekening 2009 worden door alle fracties vastgesteld
met daarbij de volgende kanttekeningen:
- De fractie van VL hecht er aan dat de aanbevelingen van de
accountant opgevolgd worden.
- De fractie van LGV heeft bezwaar tegen het laatste onderdeel van
overzicht B (een bedrag van € 94.000 ten gunste van de reserve
Oude Pontweg brengen)
- De fractie van de CU is het niet eens met het jaarverslag en heeft
bezwaar tegen het laatste onderdeel van overzicht B (een bedrag
van € 94.000 ten gunste van de reserve Oude Pontweg brengen).

Agendapunt
Onderwerp

6
Opname budgetten in begroting 2010 t.l.v. bij de jaarrekening 2009
gevormde bestemmingsreserves
Onderstaande budgetten op te nemen in de begroting 2010 met als
dekking de bij de resultaat- bestemming jaarrekening 2009 gevormde
bestemmingsreserves:

Besluit
Conform

•
Een bedrag van totaal € 6.500.000,-- beschikbaar te stellen ten
behoeve van de ontwikkeling Middenhavengebied;
•
Een bedrag van € 254.323,-- beschikbaar te stellen ten behoeve
van de Combinatiefuncties;

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

•
Een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van
Burgerparticipatie;
•
Een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve
Visie 2015;
•
Een bedrag van € 35.335,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van
een Evenementendisplay
VL stemt tegen dit raadsvoorstel

7
Ter beschikking stellen financiën Herinrichting Kromhoutstraat te
IJmuiden
- Ter beschikking stellen van € 500.000,= uit de bestemmingreserve
Revitalisering Toegangsroute IJmuiden aan Zee;
- Ter beschikking stellen van de reservering Reinunie gelden €
1.000.000,= ten behoeve van de herinrichting van de Kromhoutstraat.
Amendement 7A (VL) wordt verworpen (voor: VL, SP, CU en LGV)
Amendement 7B (VL) wordt verworpen (voor: VL, CU en LGV)
Amendement 8 (LGV) wordt verworpen (voor: LGV, CU, VL)
Amendement 9 (LGV) wordt verworpen (voor: LGV, VL, PvdA, CU, SP)
Amendement 10 (LGV) wordt verworpen (voor LGV, VL)
VL, LGV en CU stemmen tegen het raadsvoorstel

8
Jaarrekening 2009 en begroting 2011 van de GR Afvalschap IJmond
Zaanstreek
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van de
Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
- Met instemming te reageren op de begroting 2011 van de
Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek en het
bestuur van de GR overeenkomstig te berichten;

9
Motie 15 van 2010 van de LGV over Rijksuitkering en gemeentefonds
De motie wordt verworpen (voor: LGV, VL)

Verworpen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Verworpen

10
Motie 16 van 2010 van de LGV over onderhoud- en herstel
werkzaamheden wegennet
De motie wordt verworpen (voor: LGV, VL)

