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Voorwoord

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen bied ik u de jaarstukken 2009 ter
behandeling en vaststelling aan.
De jaarstukken bestaan uit twee boeken: het Jaarverslag 2009 en de Jaarrekening 2009, waaraan de
accountantsverklaringen en het verslag van bevindingen van de accountant zijn toegevoegd.
De zogenoemde Productenrekening 2009 ligt bij de griffie voor u ter inzage.
Met dit verslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting 2009
vastgelegde beleid en de hieraan gekoppelde besteding van middelen.
Het financiële resultaat over 2009 is positief, ca € 2,4 mln. Indien de raad instemt met de voorstellen
van het college worden nog enkele mutaties in de reserves verwerkt.
Hierna resteert een bedrag van ca € 36.000 dat in de algemene reserve gestort kan worden.
Twee duizend en negen is het laatste kalenderjaar waarover door dit college financieel en beleidsmatig
verantwoording wordt afgelegd. Nadat wij de jaarstukken aangeboden hebben zal vermoedelijk een
nieuw college door uw raad worden geïnstalleerd hetgeen betekent dat tijdens de behandeling van de
jaarstukken in de raad het nieuwe college de verantwoording op zich zal nemen.
Het jaar 2009 wordt vooral gekenmerkt door de economische crisis en de gevolgen hiervan. Zo is er
helaas sprake van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en van een toename van een
beroep op de bijzondere bijstand. Ook zijn er diverse tegenslagen bij projecten, zoals het terugtrekken
van partners en financiële problemen bij partners met gevolgen voor de gemeente. In de tussenrapportage hebben wij u al in kennis gesteld van het te verwachten negatieve meerjarige perspectief.
Een keerzijde van de economisch moeilijke periode is dat er sprake was van intensivering van het
stimuleringsbeleid van de rijksoverheid. Hierdoor en door een goede lobby in Den Haag is een
aanzienlijk bedrag beschikbaar gekomen voor het revitalisering van het Midden Havengebied.
Uw raad heeft hier eveneens aan bijgedragen.
Wij zijn in staat gebleken om in het afgelopen jaar onze voorzieningen op een goed en adequaat niveau
te houden en op een enkel punt zelfs uit te breiden.
Ook is in 2009 de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in onze gemeente in overleg met
de Provincie verder geconcretiseerd.
Daarnaast is het project Verbetering Dienstverlening in 2009 formeel gestart. Wij verwachten van dit
project voor de toekomst goede resultaten.
Het college dankt iedereen die zich in 2009, op welke manier dan ook, voor onze gemeente heeft
ingespannen.
Karel Ockeloen
Wethouder Financiën
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LEESWIJZER
Leeswijzer:
Het onderscheid tussen dit boek, het jaarverslag, en de jaarrekening is dat in dit boek de nadruk ligt op de
verantwoording over het voor het jaar 2009 voorgenomen beleid, aangevuld met enige financiële
informatie; in de jaarrekening ligt het accent op de financiële verantwoording. De verklaring van
getrouwheid wordt bij de jaarrekening afgegeven, waarbij de accountant het jaarverslag beoordeelt op
consistentie met de jaarrekening.

Inhoud van de beide boeken op hoofdlijnen:
Jaarverslag
• Voorwoord en aanbiedingsbrief
• Raadsbesluit
• ‘De gemeente in het kort’
• Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders
• Programmaverantwoording
• Paragrafen
• Bijlagen
Jaarrekening
• Balans met toelichting
• Programmarekening
• Algemene dekkingsmiddelen / diverse baten en lasten
• Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
• Bijlagen
De getallen in het verslag en jaarrekening geven een nadeel weer als zij als negatief worden weergegeven
(met een ‘-‘teken). In de tabellen kunnen, omdat de meeste tabellen afgerond zijn op € 1.000, kleine
afrondingsverschillen aanwezig zijn.
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AANBIEDINGSBRIEF
Inleiding:
Bijgaand ontvangt u het jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2009.
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over
a. de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;
b.de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
Het jaarverslag bevat derhalve een beleidsinhoudelijke verantwoording, waaronder de paragrafen. Deze
geven een ’dwarsdoorsnede’ van de rekening vanuit diverse perspectieven.
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording, zoals de balans, de baten en lasten van de
programma’s en diverse verplichte overzichten.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de programma’s en de mate waarin doelstellingen in 2009
bereikt zijn. Over de gehele collegeperiode 2006-2010 is het college in een overdrachtsdocument
(testament) ingegaan op de gerealiseerde resultaten van de voorgenomen speerpunten uit het
collegeprogramma.
In de programmaverantwoording is de toelichting op de resultaten per programma opgenomen.

Programma 1 Economische Zaken
De samenwerking tussen partners is verstevigd.
Stimulering van de haven krijgt een krachtige impuls
door de middelen die beschikbaar zijn gekomen van
rijk, provincie en eigen middelen. Hiermee worden de
gevolgen van de economische crisis verzacht en
werkgelegenheid gecreëerd.

Programma 2 Werkgelegenheid en inkomen
De gemeente spant zich extra in op het gebied
van de re-integratie. Zij richt zich met name op
de groep kwetsbare jongeren. Het doel hiervan is
voorkomen dat meer bijstandsgerechtigden zich
melden. De recessie wordt echter in Velsen ook
gevoeld.

Programma 3 Maatschappelijke zorg
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt door het
bieden van meer zorg waargemaakt. Voorzieningen en
sociale netwerken zijn op niveau gehouden.
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Programma 4 Jeugd en educatie
Ook aan de onderwijsvoorzieningen zijn verbeteringen gerealiseerd, het IHP 2010-2014 is aangeboden aan de raad, brede school combinatiefuncties
zijn gerealiseerd en plannen voor het Centrum Jeugd
en Gezin zijn in een vergevorderd stadium.

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
De kunst- en cultuurvoorzieningen en zijn op niveau
en worden goed gewaardeerd door de burgers.

Programma 6 Sport en recreatie
Voor de groeiende en tevreden groep sporters is het
areaal sportaccommodaties adequaat; aanvullend
zijn er plannen ontwikkeld voor revitaliseren en
aanleg van een aantal sportgelegenheden.

Programma 7 Openbare ruimte
Er is kwalitatief veel gedaan aan aanleg en onderhoud van wegen en het beheer van groen, water,
parkeren en verkeer. Voor groen en verkeer zijn
goede plannen verwezenlijkt, zoals het groenbeleidsplan, verkeersveiligheid bij scholen, de HOV en
betere ontsluiting van Velsen voor het verkeer.

Programma 8 Milieu, riolering en afvalstoffen
Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn er maatregelen getroffen. De leefomgeving wordt
gemiddeld genomen als schoon ervaren. Het
riool is uitgebreid met een bergbezinkstation en
diverse andere voorzieningen. Hierdoor is het
rioolsysteem beter te beheren.
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Om de ‘kwaliteit van het wonen’ te behouden zijn
in 2009 plannen ontwikkeld, uitgewerkt en
uitgevoerd. Daarbij besteden we veel tijd aan de
kwaliteit en diversiteit van Velsen. Er zijn veel
plannen in uiteenlopende stadia, Stadspark, Oud
IJmuiden, winkelcentrum IJmuiden en VelsenNoord. Plannen zijn ook bijgesteld, zoals Groot
Helmduin.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Op dit gebied zijn veel taken gerealiseerd, zoals
bestuurlijke handhaving, huiselijk geweld en
uitvoeren beleidslijn BIBOB. Het samenwerkingsverband VRK heeft meer gestalte gekregen.

Programma 11 Bevolkingszaken en burgerparticipatie
Het beleidskader met de plannen rond burgerparticipatie is
ontwikkeld en vastgesteld. Bevolkingszaken is een
onderdeel waar de burgers op een goede, klantgerichte,
manier geholpen worden met diverse diensten en diverse
(persoons)documenten.

Programma 16 Dienstverlening
Het project verbetering dienstverlening is formeel
gestart. De verbetering van de contacten burger –
gemeente staat hier voorop.

Een uitgebreidere toelichting op de programma’s is opgenomen in het onderdeel programmaverantwoording.
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Bijzondere gebeurtenissen
Gedurende het boekjaar 2009 hebben zich een aantal belangwekkende zaken voorgedaan. Deze
onderwerpen verdienen vanwege hun relevantie voor het resultaat in deze aanbiedingsbrief bijzondere
aandacht.
Bedrijventerrein Grote Hout
Eind maart 2010 bent u in een collegebericht gerapporteerd over de ontstane situatie bij het project
bedrijventerrein Grote Hout. Eerder in de 2e tussenrapportage bent u op de hoogte gesteld van de risico’s
voor het project van de vertraging van de uitgifte van de grond (i.v.m. diverse samenwerkingsaspecten met
de RON) en de kredietcrisis. Tevens is aangegeven dat er aanvullend onderzoek nodig was voor een
structurele aanpak van de kade. Alles bij elkaar genomen hebben wij u in de rapportage toegezegd een
nader onderzoek te doen naar de financiële resultaten van het grondcomplex.
Vanaf januari 2010 is uitvoering gegeven aan deze toezegging. De inzichten zijn geactualiseerd inzake de
staat van de kaden, de verwachte vertraging van de gronduitgifte en de daarmee verband houdende (extra)
kosten. De verwachte vertraging van de gronduitgifte heeft een aanzienlijk negatief effect als gevolg van
de toenemende rentelast. De huidige economische omstandigheden maken dat versnelling van de
gronduitgifte geen reële mogelijkheid is. Naar de huidige inzichten achten wij de toegenomen rentelast als
onvermijdbaar en hebben het daarmee verband houdende geprognosticeerde negatief resultaat van
€ 4,1 mln verwerkt in de jaarrekening. Met het treffen van een voorziening van € 4,1 mln is dit bedrag nu
als nadeel in het programmaresultaat opgenomen. In de paragraaf Grondbeleid is een geactualiseerde
prognose van de grond- en projectexploitatie Grote Hout opgenomen.
Decentralisatie uitkeringen
Gedurende het boekjaar zijn er een aantal decentralisatie uitkeringen aan de gemeente toegekend en
betaald.
Hieronder volgt een korte toelichting over de aard en het doel van deze uitkering.
De decentralisatie uitkering is formeel per 1 augustus 2008 in de wet financiële verhoudingen opgenomen.
Deze wet regelt het financiële verkeer tussen de overheden, rijk, provincie, gemeente en waterschappen,
inclusief de bij de bestuurslaag behorende fondsen. Zoals bijvoorbeeld het gemeentefonds.
De decentralisatie uitkering is bedoeld als stimulans tot beleidsontwikkelingen en worden op aanvraag
toegekend. De uitkering kent een vrije bestedingsrichting, net als de algemene uitkering. Dit in
tegenstelling tot de specifieke uitkering, waarover wij in de jaarrekening in de SISA-bijlage financieel en
inhoudelijk verantwoording afleggen. Er hoeft over de decentralisatie-uitkering geen financiële
verantwoording afgelegd te worden; er wordt slechts een beleidsinhoudelijke verantwoording gevraagd
inzake de stand van zaken op het betreffende beleidsveld. Deze uitkering wordt vanwege haar algemene
karakter, zoals bijv. de algemene uitkering, in programma 15 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ verantwoord.
Het bedrag aan ontvangen decentralisatie-uitkering is als volgt te specificeren:
Herstructurering Midden Havengebied
€ 5.000.000
Taalcoaches
- 11.250
Combinatiefuncties
- 254.323
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
- 17.758
€ 5.283.311
Herstructurering Midden Havengebied:
Het gemeentefonds is met de septembercirculaire incidenteel met € 10 mln verhoogd ten gunste van de
Gemeenten Velsen en Zutphen.
Conform de Motie van Heugten (Kamerstuknummer 31 700 XI, nummer 16 herdruk) wordt een
rijksbijdrage van € 10 mln geïnvesteerd in de herstructurering bedrijventerreinen IJmond-Noord in de
gemeente Velsen (€ 5 mln) en De Mars, gemeente Zutphen (€ 5 mln) met als randvoorwaarden dat
medeoverheden voor tenminste een gelijkwaardig bedrag mee-investeren en dat het project binnen drie jaar
tot uitvoering komt.
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In de gemeentelijke begroting 2010 (pg.16) wordt vermeld dat hiermee rekening is gehouden ten behoeve
van de herstructurering van het Middenhavengebied.
Taalcoaches:
Het Rijk wil de kwaliteit van de inburgering verbeteren door voor inburgeraars begeleiding te organiseren
in de vorm van taalcoaches. Taalcoaches zijn vrijwilligers die inburgeraars helpen bij het leren van de
Nederlandse taal en hoe we in Nederland wonen en werken. Het streven is in de periode 2009-2011
10.000 extra taalkoppels te vormen. Het Rijk stelt daartoe op aanvraag geld beschikbaar aan gemeenten die
een taalcoachproject willen opzetten. De aanvraag van Velsen in december 2008 is in februari 2009
gehonoreerd. Het gaat om een bedrag van € 22.500,-- (30 taalkoppels à € 750,--). Over de uitvoering van
het project zijn afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Velsen.
Combinatiefuncties:
Het kabinet heeft in het bestuursakkoord met de VNG afgesproken om samen met de onderwijs-, sport- en
cultuursector 2.500 combinatiefuncties te realiseren in 2012. Hiertoe hebben de staatssecretarissen van
OCW en VWS op 10 december 2007, samen met de vertegenwoordigers van VNG, NOC*NSF, de
onderwijsorganisaties en de Cultuurformatie, bestuurlijke afspraken ondertekend. Het kabinet wil op basis
van deze afspraken meer brede scholen realiseren, sportverenigingen versterken en de jeugd enthousiast
maken voor sport en cultuur. De financiering hiervoor komt van de ministeries van OCW en VWS en de
deelnemende gemeenten. Bij combinatiefuncties gaat het om personen die in verschillende sectoren
werken, terwijl ze in dienst zijn van één werkgever
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven:
In het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van
broeikasgassen stelt het ministerie van VROM middelen beschikbaar aan het Gemeentefonds voor de jaren
2009: € 17.000,-, 2010: € 42.000,- en 2011: € 80.000,-. Deze middelen worden via de decentralisatieuitkering SLOK uitgekeerd.
Wij stellen u voor de ontvangen decentralisatie-uitkeringen daadwerkelijk te reserveren en de middelen in
te zetten op de betreffende beleidsvelden nadat voorstellen daartoe zijn goedgekeurd door de raad.
Besluit Besteding ReinUnie-gelden
In uw vergadering van 2 juli 2009 heeft u een besluit genomen inzake de besteding van de ontvangen
gelden uit de verkoop van de ReinUnie. Met dit besluit heeft u ondermeer een bedrag in een voorziening
gestort om dit gedurende drie jaren via het tarief afvalstoffen terug te geven aan de burgers. Op dit moment
is duidelijk dat volgens de voorschriften dit bedrag in een bestemmingsreserve gestort diende te worden.
Wij hebben het besluit in overeenstemming met deze inzichten verwerkt.
Realisatie sportaccommodaties
Bij amendement heeft u een speerpunt in de begroting 2010 opgenomen om diverse kunstgrasvelden te
realiseren, en dekking aangegeven. U heeft daarmee besloten tot het:
• op sportpark Schoonenberg realiseren van een kunstgrasveld en overnemen van een veld;
• op sportpark Driehuis realiseren van een kunstgrasveld;
• en het revitaliseren van sportpark Rooswijk.
In uw vergadering van 11 februari 2010 heeft u een besluit genomen inzake de kunstgrasvelden. Hiervoor
heeft u in totaal € 1.171.000 beschikbaar gesteld, met als dekking het positieve rekeningresultaat en/of de
ReinUnie-gelden. Voor de revitalisering van sportpark Rooswijk is per saldo een bedrag van € 900.000
benodigd. Het positieve rekeningsaldo is niet toereikend om deze investeringen in sportaccommodaties ad
€ 2.021.000 te dekken. Om uw besluiten bij de begroting 2010 en die van 11 februari 2010 uit te voeren
stellen we u nu definitief voor een bedrag van € 1.171.000 te onttrekken aan de reserve besteding
ReinUnie-gelden. Dit zal om enig misverstand te vermijden nogmaals in de besluitvorming worden
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opgenomen. Wanneer de plannen voor de revitalisering sportpark Rooswijk gereed zijn zullen wij u deze
aanbieden ter besluitvorming.
Financiële resultaat:
Voor de uitkomsten van de programma’s wordt verwezen naar het samenvattend overzicht hieronder en
naar de financiële analyse in de jaarrekening.
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2009
Programma
1 Economische zaken
2 Werkgelegenheid en inkomen
3 Maatschappelijke zorg
4 Jeugd en educatie
5 Cultuur en culturele voorzieningen
6 Sport en recreatie
7 Openbare ruimte
8 Milieu, riolering en afvalstoffen
9 Ruimtelijke ordening en wonen
10 Openbare orde en veiligheid
11 Bevolkingszaken en burgerpart.
12 Raad en raadondersteuning
13 College en collegeondersteuning
14 Middelen en accommodatiebeh.
15 Algemene dekkingsmiddelen
16 Dienstverlening
Begroot resultaat in programma 15:

Lasten
Baten
saldo t.o.v. saldo
begroot
realisatie saldo
begroot
realisatie saldo
begroot
baten/lasten
1.265
1.188
77
-117
-104
-13
64
-1.084
23.695
25.903
-2.209
-20.255
-22.026
1.771
-437
-3.877
15.913
16.437
-524
-2.535
-2.591
56
-469
-13.846
10.886
10.617
269
-1.577
-1.754
177
446
-8.863
5.005
5.102
-96
-397
-476
79
-17
-4.626
4.544
4.676
-133
-2.280
-2.571
291
158
-2.106
16.520
20.233
-3.713
-1.836
-1.947
110
-3.602
-18.286
12.943
12.703
240
-15.130
-14.933
-198
42
2.230
7.859
17.334
-9.476
-9.144
-16.128
6.984
-2.492
-1.206
6.133
6.396
-263
-122
-105
-17
-280
-6.291
2.555
2.564
-9
-1.202
-1.424
222
213
-1.139
1.075
1.008
67
0
0
0
67
-1.008
3.411
6.059
-2.648
0
-1.207
1.207
-1.441
-4.852
25.304
23.686
1.619
-6.275
-5.017
-1.258
361
-18.668
1.351
179
1.172
-77.587
-86.392
8.805
9.977
86.213
900
707
193
-900
-476
-424
-231
-231
139.358
154.792
-15.434 -139.358 -157.151
17.793
2.359
2.359
-1.351
0
-1.351
-1.351
0
138.007
154.792
-16.785 -139.358 -157.151
17.793
1.008
2.359

Het saldo van € 2.359.000 is het totale resultaat van het boekjaar door het salderen van alle baten en lasten.
Onder het overzicht is een extra regel opgenomen met daarin het begrote saldo1. De regel is bedoeld om in
de kolom ‘saldo t.o.v. begroot’ het verwacht resultaat te elimineren uit de begroting, zodat het saldo van
de begroting na de tussenrapportages zichtbaar wordt. De kolom geeft per programma het verschil weer
van de gewijzigde begroting en het gerealiseerde saldo.
Ten opzichte van het begrote resultaat (€ 1,4 mln) ligt het uiteindelijk resultaat (€ 2,4 mln) slechts
€ 1 mln hoger.

Hieronder treft u een korte samenvatting aan van het resultaat (in € mln):
De begroting 2009 was sluitend op
A Mutaties Voorjaarsnota
B Mutaties 2e tussenrapportage
Saldo begroting na tussenrapportage
C Werkelijk resultaat
Nog te verklaren resultaat 2009

0,4
0,0
1,0
1.4
2,4
1,0
===

De onderdelen A en B zijn toegelicht in de tussenrapportages. Voor een nadere toelichting op de posten
verwijzen we naar de rapportages.

1

Het begrote saldo is feitelijk het bedrag dat de gemeente verwacht over te houden in het boekjaar. Een juiste vergelijking
vraagt erom dat dit gegeven uit de vergelijkende cijfers gehaald wordt. Voor de duidelijkheid zal vanaf de begroting 2010
dit saldo niet meer in de begroting zelf verwerkt worden.
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A

Mutaties Voorjaarsnota

(Raadsbesluit 2 juli 2009)

baten

lasten

(bedragen x € 1.000; min is verlaging van de post en plus is verhoging)

WWB-inkomensdeel
WMO
Electronisch Kind Dossier
Gymzaal Santpoort-Zuid (aanvulling)
Bibliotheek ziektevervanging
Verbetering akoestiek sporthallen i.v.m. Arbo
Correcties in de begroting
Kosten garantie bovenmatige lonen HVC
Verkoop grond Meervlietstraat
Verkoop grond Vlietweg
Aanleg brandputten Strand
Treffen van anti-discriminatievoorziening
Aanvulling bijdrage VRK
Eenmalige bijdrage Velsense Omroep Stichting
Initiatiefbudget Rode Kruis Ziekenhuis
Ontwikkelen Visie 2015
Correctie in de begroting
Burgerparticipaties inzake grote projecten
Eenmalige suppletie onderhoudsvoorzieningen gebouwen
Eenmalige storting pensioenvoorziening ambtsdragers
Vervallen bijdrage rijk in uitvoeringskosten WOZ
Verhogen begroting Facilitaire kosten
Actuele raming Algemene Uitkering
Ontvangen garantieprovisie/dividend HVC
Kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen
Nadeel dividenduitkering BNG
Verlagen prijscompensatie materiële budgetten
Structurele onderuitputting in de begroting
Structurel doorwerking van posten uit rapportage 2008
Totaal
Saldo voorjaarsnota
B

Mutaties 2e tussenrapportage

-500
-300
70
85
20
250
55
120
1.200
150
80
25
470
50
30
25
65
50
500
180
-315
180
450
200
400
-65

1.620

-200
-160
120
1.615
5

(Raadsbesluit 3 december 2009)

Organisatiekosten Sail 2010
Toevoeging aan bestemmingsreserve 'Sail 2010'
WWB-inkomensdeel
WWB-werkdeel
WMO
Subsidie Binnenhaven
Toerekening apparaatslasten aan onderhanden werk
Onderhoud groen i.v.m. areaaluitbreidingen
Verkoop grond snippergroen
Verkoop erfpachtgrond
Afsluiting grondcomplexen
Toename bouwleges door grote bouwprojecten
Bedrijfsvoeringbudgetten
Collegeauto
Toename werving- en selectiekosten
Water- en brandschade
Vervallen taakstelling Schouwburg
Meeropbrengsten SAP-centrum belastingapplicaties
Nadeel dividenduitkering Zeehaven Ijmuiden
Verbeteren dienstverlening
Totaal
saldo tussenrapportage

-85
85
-700
700
-480
240
250
155
90
550
125
1.500

85
-70
900
3.670

800
750
50
60
315
160

900
2.710
960
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Hieronder volgt een korte toelichting op de punten van onderdeel C, op het uiteindelijke resultaat ten
opzichte van het begrote resultaat. De toelichting behandelt het resultaat integraal, hetgeen inhoudt dat
voordelen en nadelen niet per programma beschouwd worden.
De voordelen worden aangeduid met (V) en de nadelen met (N).
Het begrote resultaat was € 1,4 mln. Sindsdien zijn er nog de volgende verschillen ten opzichte van de
begroting te verklaren.
bedrag x

Taakstelling regionalisering EZ
Meer uitgaven bijzondere bijstand
3 Nadeel WMO
4 Minder uitgaven huisvesting onderwijs
5 Leerlingenvervoer
6 Voordeel Sport
7 Westelijke Randweg
8 Overig openbare ruimte
9 Voordeel vergunningen
10 Voorziening bedrijventerrein Grote Hout
Meer uitgaven diverse samenwerkingsverbanden Openbare
11 Orde: Halt, Dierenbescherming en VRK
13 Voordeel Burgerzaken
14 Niet benutte post onvoorzien
15 Voordeel op uitvoering belastingen
16 Div. ontvangsten deelnemingen en samenwerkingsverbanden
17 Algemene uitkering en overig
18 Divere baten en lasten
1

2

€
1mln.

-0,1
-0,4
-0,4
0,3
0,1
0,2
-3,5
-0,3
0,9
-4,1
-0,3
0,2
0,5
0,4
0,8
6,5
0,2
1,0

Hieronder volgt een korte toelichting op deze verschillen:
Ad 1 Taakstelling regionalisering
In de begroting is sinds 2005 een taakstelling opgenomen inzake de regionalisering van EZ ad € 100.000
Zolang deze niet is gerealiseerd is het een nadeel.
Ad 2 Meeruitgaven bijzondere bijstand
Op het WWB inkomensdeel is de begroting totaal met € 1,2 mln naar beneden bijgesteld. De extra
inspanningen om het doelgroepbereik van de bijzondere bijstand te vergroten heeft geleid tot een hoger
aantal aanvragen. Dit geeft op de begroting van de WWB een nadeel van € 400.000.
Ad 3 Nadeel op de WMO
Bij de WMO is er ten opzichte van de begroting een nadeel van € 395.000. Een deel is incidenteel omdat
een afrekening van € 180.000 voor Hulp bij het Huishouden die betrekking heeft op 2008 in 2009 is
verwerkt. Een toename van het aantal aanvragen voor Hulp bij het huishouden geeft in 2009 een structureel
nadeel van € 215.000. De post WMO / Hulp bij het huishouden is in de meerjarenbegroting 2010
substantieel hoger dan de werkelijke uitgaven in 2009. De overschrijding in 2009 is daarom vooralsnog
geen reden om structurele overschrijdingen in het volgend jaar te verwachten.
Ad 4 Minder uitgaven huisvesting onderwijs
Op het onderdeel Huisvesting Primair onderwijs is een onderschrijding van € 336.000, voornamelijk
vanwege nog niet gerealiseerde nieuwbouw (kapitaallasten).
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Ad 5 Leerlingenvervoer
De lasten zijn € 130.000 lager dan verwacht. Er zijn minder kosten in rekening gebracht doordat o.a.
een concentratie van leerlingen naar een aantal scholen en minder weekendvervoer kostenbesparend heeft
gewerkt.
Ad 6 Meeropbrengst sportaccommodaties
Op het totaal van 35 sportcomplexen met diverse accommodaties en voorzieningen (buitensport,
binnensport en zwembad) zijn per saldo € 106.000 meeropbrengsten binnengekomen, met name uit het
gebruik van de sporthallen en de sportvelden door de scholen. Daarnaast is er een opbrengst uit
Breedtesportimpuls verantwoord, waarvan de kosten in eerdere jaren verantwoord zijn.
Ad 7 Westelijke Randweg
De financiële afwikkeling van het project de Westelijke Randweg heeft in 2009 plaatsgevonden. De totale
bijdrage van de gemeente ad € 3.153.000 is in 2009 betaald en verantwoord. Ter dekking van deze kosten
is een bedrag aanwezig in de desbetreffende reserve. In de aanbiedingsbrief wordt de raad voorgesteld in te
stemmen met een onttrekking van een bedrag ad € 3.153.000 aan de reserve.
Daarnaast zijn in 2009 voor € 313.000 onvoorziene kosten gemaakt voor de Westelijke Randweg in het
kader van explosievenonderzoek en -opruiming.
Ad 8 overig openbare ruimte
Er is een nadeel van per saldo € 280.000 doordat er hogere lasten zijn geweest voor aanleg en onderhoud
aan diverse wegen en onderhoud aan parken en overig groen. Daarnaast is er schade door vandalisme die
niet door de verzekering gedekt wordt.
Ad 9 Voordeel vergunningen
Bij vergunningen bleek het bedrag van de extra inhuur, naast enkele kleinere posten, niet benodigd
ondermeer omdat eigen personeel veel extra werk heeft opgevangen. Dit voordeel betreft een bedrag van
€ 703.000. Daarnaast is er een voordeel door meer inkomsten inzake bouwleges dan in de gewijzigde
begroting was opgenomen, € 765.000. Hierin is opgenomen een ontvangst inzake de binnenhaven.
Voorzichtigheidshalve is er een bedrag van € 630.000 voorzien in het geval het project niet doorgaat en een
deel van de betaalde leges terugbetaald moet worden.
Ad 10 Voorziening bedrijventerrein Grote Hout
Zoals hierboven al aangegeven is een voorziening getroffen voor het te verwachten verlies op het
bedrijventerrein Grote Hout. Vanwege diverse oorzaken is er vertraging in de gronduitgifte ontstaan,
waardoor project naar de huidige inzichten uitkomt op een (rente)verlies van € 4,1 mln.
Ad 11 Meer uitgaven diverse samenwerkingsverbanden
In de begroting is voor een drietal posten een te lage of geen begrotingspost opgenomen. Het betreft het
bureau Halt, de dierenbescherming en de VRK.
Ad 12 Omzet burgerzaken
De inkomsten uit verkoop van diverse persoonsdocumenten en het afsluiten van huwelijken zijn hoger.
Ad 13 Hogere last dubieuze debiteuren
Er is een hogere last vanwege het treffen van voorzieningen van ca € 0,1 mln voor enkele vorderingen
Ad 14 Onvoorzien
De post Onvoorzien is dit jaar niet benut en levert zodoende een voordeel op van € 455.000 (V).
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Ad 15 Uitvoering belastingen
Het invorderingsproces (€ 60.000 V), kosten van herwaarderen van de WOZ en minder ontvangen
bezwaarschriften (€ 170.000 V) en de werkzaamheden voor de gemeente Uitgeest brachten meer op
(€ 29.000 V). De afdeling Belastingen zelf kende lagere kosten door vacatures en efficiënter werken ad
€ 172.000 (V).
Ad 16 Diverse ontvangsten deelnemingen en samenwerkingsverbanden
Op deelnemingen is een aanzienlijk incidenteel voordeel ontstaan doordat Kennemermeer B.V. over 2009
een dividend heeft uitbetaald. Daarnaast is een niet begroot voorschot ontvangen inzake de liquidatie van
het IZA.
Ad 17 Algemene uitkering en overig
De algemene uitkering is over 2009 met een bedrag verhoogd van ca € 5,3 mln ten behoeve van een aantal
projecten, daarvan is de grootste de renovatie van het Middenhavengebied (€ 5 mln). Daarnaast is er, zoals
al aangekondigd het de collegebericht dd 13-10-2009 , nog een voordeel bij de algemene uitkering over
2009 van ca € 400.000. De niet begrote afrekening over voorgaande jaren geeft een voordeel van
€ 825.000. Totaal is het voordeel op de algemene uitkering € 6,5 mln (V).
Ad 18 Diverse baten en lasten
Aan niet voorziene ontvangsten en uitgaven is per saldo een voordeel van € 204.000 (V) te melden. Dit
bedrag is en samenstelling van vele bedragen. Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening.
Toelichting voorgesteld besluit
In het kader van de BBV wordt onderscheid gemaakt in het resultaat vóór bestemming en ná bestemming.
In het resultaat ná bestemming zijn de begrote mutaties in de reserves verwerkt. Het resultaat voor
bestemming bedraagt € 2.239.000 en na bestemming € 2.359.000.
bedragen x € 1.000

Totaal Programma's
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2008
160.161
-159.220
941
1.744
-2.685
0

Begroting
2009
132.781
-133.417
-636
886
-250
0

Begroting
gewijzigd
137.422
-138.000
-578
1.936
-1.358
0

Rekening Saldo 2009
2009
154.207
-156.445
-2.238
585
-706
-2.359

-16.784
18.445
1.661
1.351
-652
2.359

Het feitelijke resultaat na bestemming dient op voorhand genuanceerd te worden. Een aantal mutaties zijn
niet in het resultaat verwerkt daar de betreffende begrotingsmutaties niet (eerder) in de besluitvorming van
de raad zijn meegenomen. Bij voorkeur worden deze in de rekening 2009 verwerkt. Om dit volgend
boekjaar mogelijk te maken zullen we telkens in december/januari een zogenaamde slotwijziging
aanbieden.
Het resultaat na bestemming bevat ondermeer een forse, niet voorziene, bate (decentralisatie-uitkering). Dit
vertekent het beeld aanzienlijk.
Hieronder maken we inzichtelijk welke gevolgen de besluitvorming heeft op het resultaat en hoe dit saldo
wordt bestemd.
In de besluitvorming bij de jaarrekening worden mutaties voorgesteld waarvan we hieronder de gevolgen
uitwerken voor het resultaat in overzicht A. In dit onderdeel A van het besluit worden een aantal mutaties
voorgesteld om enkele onttrekkingen aan de reserves en de reservering van de decentralisatie-uitkeringen,
alsnog, na besluitvorming, te verwerken.

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

16

Na besluitvorming inzake de jaarrekening door de raad ontstaat een (gewijzigd) resultaat na bestemming.
(bedragen in € 1.000)

Resultaat na bestemming
Bij: voorgestelde mutaties reserves (bate)
Af: storting in reserves decentralisatie-uitkeringen (last)
Gewijzigd resultaat na bestemming.

2.359
7.557
5.283
4.634

De voorgestelde mutaties reserves betreffen onttrekkingen aan reserves ter dekking van lasten die zijn
opgenomen in de exploitatie. Deze uitgaven betreffen veelal plannen en projecten die in de raad, soms
jaren geleden, zijn vastgesteld. In de begroting 2009 was echter niet voorzien in een onttrekking. Bij
voorkeur worden deze voorstellen tot onttrekking aan reserves in de tussenrapportages gedurende het
boekjaar opgenomen.
Het betreft de volgende onttrekkingen (bedragen in euro’s):
HVO/IKOS
Westelijke Randweg
Kosten
Vrijval Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Nog te betalen WIN
Vrijval WIN
Dekking voorziening Grote Hout
Totaal

39.000
3.153.504
12.000
159.790
1.574
91.890
4.100.000
7.557.758

In het raadsvoorstel is per onttrekking een toelichting opgenomen. De onttrekking reserve Grondbedrijf
betreft de dekking van last van € 4,1 mln van de getroffen voorziening voor de Grote Hout.
De decentralisatie-uitkering is hierboven al toegelicht. Deze wordt, na goedkeuring, gestort in een reserve
en is daarom in het staatje een last.
Indien deze mutaties worden doorgevoerd kan men spreken van een “gewijzigd resultaat na bestemming”
€ 4.633.798.
Wij stellen u in onderdeel B van het besluit voor om dit saldo te bestemmen door een aantal stortingen aan
reserves te doen en het restant ad € 35.796 aan de algemene reserve toe te voegen.
In de reserveringen is een storting aan de algemene reserve grondbedrijf opgenomen. In de nota
Grondbedrijf is aangegeven dat, indien een risico met betrekking tot bouwgrondexploitatie zich voordoet,
dit afgedekt kan worden uit de reserve, doch, volgens dezelfde nota, dient een plan gepresenteerd te
worden om de reserve weer op het gewenste normbedrag te brengen. Wij stellen u in dat kader voor om de
reserve ten laste van het resultaat 2009 op het genormeerde niveau te brengen, zodat de risicoafdekking
van de grondexploitatie weer optimaal is. Omdat de boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2009
lager is dan aan het eind van het boekjaar 2008 is de genormeerde omvang in 2009 lager, zodat een iets
lager bedrag (dan onttrokken is) nodig is om de reserve op het gewenste niveau te brengen.
Eveneens stellen wij u voor om ten behoeve van binnenklimaat in de schoolgebouwen een reservering te
doen. In 2009 is onderzoek gedaan naar technische mogelijkheden per locatie om tot verbeteringen te
komen. Dit heeft geleid tot een plan, waarvan de uitvoeringskosten € 650.000 bedragen. Er is een
subsidieaanvraag gedaan, waarbij rekening wordt gehouden met cofinanciering door de gemeente en
schoolbesturen. Wij vinden de huisvesting van het onderwijs dermate belangrijk dat wij de onderuitputting
van de begroting 2009 op huisvesting onderwijs willen inzetten als cofinanciering. Om dit te kunnen
verwezenlijken stellen wij u voor het bedrag van € 263.667 te reserveren.
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Balans
De balanspositie is de afgelopen vier jaar in financieel opzicht sterk verbeterd. In deze periode is de post
langlopende leningen (opgenomen gelden) gestaag met € 30 mln. afgenomen tot € 170 mln. De vaste activa
(daar waar het vermogen in is geïnvesteerd) bedragen onveranderd rond de € 200 mln. Het eigen vermogen
is in 4 jaar met € 25 mln. toegenomen. De solvabiliteitsratio’s zijn verbeterd. De schuld per inwoner
bedraagt nu ongeveer € 2.500 per inwoner. De gemiddelde schuld per inwoner is bij gemeenten van
vergelijkbare omvang ongeveer € 3.000 per inwoner (bron: Gemeentefinanciënbericht 2010; VNG). Deze
gezonde financiële positie, minder geld geleend en meer eigen vermogen, leidt onder andere tot lagere
rentelasten.
Rapport van bevindingen
U ontvangt een rapport van bevindingen van de accountant waarin hij u diverse zaken meldt met
betrekking tot de controle en zij rapporteren eventuele bevindingen op rechtmatigheid en getrouwheid.
Wij zullen u vóór de behandeling in de raad van de jaarrekening onze reactie sturen op het rapport. Op
voorhand willen wij kort ingaan op een aantal zaken.
Resultaat
De accountant spreekt in het rapport (hoofdstuk 5) op bladzijde 19 over een resultaat dat € 2 mln afwijkt
ten opzichte van de gewijzigde begroting. Wij willen u nadrukkelijk erop wijzen dat dit het resultaat vóór
bestemming is, terwijl wij in de jaarstukken het resultaat ná bestemming toelichten zoals die nu uit de
boeken blijkt. Wij houden in de toelichting derhalve rekening met door de raad goedgekeurde stortingen en
onttrekkingen aan reserves.
Europees aanbesteden
In hoofdstuk 6 van het rapport rapporteert de accountant dat bij de controle ten aanzien van de Europese
aanbestedingen een fout is geconstateerd. Daarnaast werkt een in 2008 geconstateerde fout door in 2009.
Gedurende het jaar hebben we wederom getoetst, volgens een intern controleplan, in hoeverre de gemeente
Velsen de Europese aanbestedingsregels naleeft. Daarbij is gekeken naar inkoopwaarden waarop de
Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn en alle (meerjarige) contracten die in het jaar 2009 zijn
aangegaan. De totale onderzochte inkoopwaarde bedraagt € 62 mln en het aantal (meerjarige) aangegane
contracten bedroeg 551. In de eerste groep zijn geen onrechtmatige aanbestedingen aangetroffen. Bij de
(meerjarige) contracten die in het jaar 2009 zijn aangegaan is één aanbesteding aangetroffen die Europees
aanbesteed had moeten worden. Het betreft een contract voor de duur van vijf jaar met een totale waarde
van € 360.000. Wij constateren derhalve dat de regels voor Europese aanbestedingen praktisch foutloos
worden toegepast. Het college streeft ernaar om bij aanbestedingen de Europese aanbestedingsregels juist
toe te passen.
Fouten en onzekerheden
Jaarlijks rapporteert de accountant over aangetroffen fouten en onzekerheden tijdens de controle. Wij
menen dat de afgelopen jaren de mate waarin fouten en onzekerheden door de accountant worden
aangetroffen afneemt. In dat licht kunt u de rapportage over de geconstateerde fouten en onzekerheden
bezien. Hieronder hebben we, ter vergelijking, een tabel opgenomen met daarin de som van de fouten en
onzekerheden over de jaren 2007 tot en met 2009.

1

Onderzocht zijn alle aanwezige contracten en alle inkopen die boven een drempel van € 160.000 uitkwamen.
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bedragen x € 1.000

2009
2008
2007
onzekerheid fouten
onzekerheid fouten
onzekerheid
723
65
438
1574
395
2.156
0,50%
0,04%
0,27%
1%
0,29%
1,61%
1.526
4.577
1.566
4.700
1.343
4.029
0
0
109
0
395
1.606
4.337
0
18.200
7.236
3.484
0

fouten
rechtmatigheid

getrouwheid

Norm
niet gecorrigeerd
(gecorrigeerd)

Een niet gecorrigeerde fout of onzekerheid bij getrouwheid telt eveneens mee bij rechtmatigheid.
Bijvoorbeeld de getrouwheidsfout van € 109.000 in 2008 wordt als fout meegerekend bij rechtmatigheid.
Uit de tabel kunt u aflezen dat de som van de onzekerheden bij het onderdeel rechtmatigheid in 2009
afneemt, vooral doordat de accountant heeft vastgesteld dat de processen bij de WMO beter worden
beheerst waardoor de onzekerheid sterk afneemt. Bijvoorbeeld bij het onderdeel Hulp bij het huishouden is
de onzekerheid afgenomen van 20% naar 0%.
De som van de fouten neemt weliswaar toe, doch is eveneens te verklaren uit een geconstateerde fout uit
2008. Indien men slechts de fout met als oorsprong 2009 meeneemt (€ 360.000) is de som van de fouten in
2009 kleiner geworden.
Rechtmatigheid

Begrotingsautorisatie
De autorisatie van de raad aan het college ligt op het programmaniveau, waarbij de lasten en baten worden
gescheiden. In de nota Afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen is de rechtmatigheid van het begrotingscriterium uitgewerkt. In de nota zijn duidelijke afspraken opgenomen, in welke gevallen wanneer (vooraf
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 dit kader infomeren we u over de overschrijdingen van de baten en lasten per programma.
Het overzicht rapporteert alleen bedragen die boven de begroting uitkomen en dient een ander doel dan het
eerder opgenomen overzicht.
Overzicht over- resp. onderschrijding per programma (Bedragen x € 1.000)
Jaarrekening 2009
Programma
1 Economische zaken
2 Werkgelegenheid en inkomen
3 Maatschappelijke zorg
4 Jeugd en educatie
5 Cultuur en culturele voorzieningen
6 Sport en recreatie
7 Openbare ruimte
8 Milieu, riolering en afvalstoffen
9 Ruimtelijke ordening en wonen
10 Openbare orde en veiligheid
11 Bevolkingszaken en burgerpart.
12 Raad en raadondersteuning
13 College en collegeondersteuning
14 Middelen en accommodatiebeh.
15 Algemene dekkingsmiddelen
16 KCC KlantContactCentrum

begroot
1.265
23.695
15.913
10.886
5.005
4.544
16.520
14.458
7.859
6.133
2.555
1.075
3.411
25.304
1.351
900
140.874

Lasten
Baten
realisatie saldo
begroot
realisatie saldo
1.188
-----117
104
-----25.903
-2.209
20.255
22.026
1.771
16.437
-524
2.535
2.591
56
10.617
-----1.577
1.754
177
5.102
-96
397
476
79
4.676
-133
2.280
2.571
291
20.233
-3.713
1.836
1.947
110
12.703
-----16.646
14.933
-----17.334
-9.476
9.144
16.128
6.984
6.396
-263
122
105
-----2.564
-9
1.202
1.424
222
1.008
-----6.059
-2.648
0
1.207
1.207
23.686
-----6.275
5.017
-----179
-77.587
86.392
8.805
707
-900
476
-----154.792
-19.070
140.874
157.151
19.702
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In de tabel is in de kolom ‘saldo’ de aanwezige overschrijding van de begroting opgenomen. Indien er geen
overschrijding van de begroting aanwezig is, wordt dit aangegeven met “----“. Het totaal geeft dan ook
slechts het saldo weer van de overschreden begrotingsposten. In de jaarrekening wordt per programma een
toelichting gegeven op de cijfers. De genoemde overschrijdingen passen allen binnen de afspraken uit de
genoemde nota en zijn daarom niet onrechtmatig. De overschrijding van de totale lasten wordt geheel
gecompenseerd door het totaal hogere baten.

Tot slot
Wij hebben gemeend u met deze aanbiedingsbrief een overzicht te geven van de bereikte doelen en de voor
de jaarrekening belangrijkste gebeurtenissen in 2009.
Wij zijn verheugd dat de accountant constateert dat de interne beheersing van voldoende niveau is en dat
de processen rond het rechtmatigheidaspect verdergaand verankerd zijn in de organisatie. Gelet op het
aantal bevindingen van de accountant, in relatie met voorgaande jaren en op de goede financiële
balanspositie per einde van het boekjaar mogen we concluderen dat de financiële huishouding van de
gemeente Velsen op orde is en dit jaar weer verbeterd is.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Velsen
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van Burgemeester en Wethouders, nummer …….. van 6 april 2010.
Voorgesteld besluit:
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 of in bestaande 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.
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Overzicht B – Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo ter grootte
van € 4.633.798,-- en 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 zodat de reserve het gewenste
normniveau heeft.
De grondwaarde erfpacht/verhuurgronden is gewijzigd; de hoogte van de reserve dient conform de nota
grondbeleid 10% van de grondwaarde te zijn; .
• 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 centrum gereed is.
•

Het resterende bedrag ad € 35.796,-- toe te voegen aan de algemene reserve.
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De gemeente in het kort
Algemeen
De gemeente Velsen ligt in de provincie Noord-Holland. Het gemeentehuis is gevestigd aan het
Dudokplein 1 te IJmuiden. Het gemeentehuis is voor het publiek geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Bereikbaarheid
Postadres
Telefoon
Fax
E-mail
Website

Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
0255-567200
0255-567760
info@velsen.nl
www.velsen.nl

Voor wie
Het jaarverslag is in eerste instantie bestemd voor de gemeenteraad van Velsen en de toezichthouder
op de gemeentelijke financiën, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Daarnaast is het
verslag bestemd voor de burgers van de gemeente Velsen en voor overige belangstellenden.
Door wie
De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan van de gemeente. De gemeenteraad stelt de
kaders van het gemeentelijke beleid vast en is het orgaan dat controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt
de gemeente.
College van burgemeester en wethouders
Door de gemeenteraad worden wethouders benoemd, die samen met de burgemeester (benoemd door
de Kroon) het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur vormen.
Per 31 december 2009 bestond het college naast de burgemeester, dhr. F.M. Weerwind, uit vijf
wethouders, mw. A.M. Korf, dhr. C. Ockeloen, dhr. drs. A. Verkaik, mw. ir. A.V. Baerveldt en
mw. H.M. Edzes-Altena.
De portefeuilleverdeling volgt hierna.
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Portefeuilleverdeling College van Burgemeester en Wethouders gemeente Velsen
Per 31 december 2009
Burgemeester F.M. Weerwind
-

handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid
brandweer en rampenbestrijding
coördinatie mondiale bewustwording
regionale samenwerking
wettelijke taken
algemene zaken
communicatie
personeel en organisatie
burgerzaken
dierenwelzijn (incl. dierenambulance)

Wethouder mw. A.M. Korf
-

ruimtelijke ordening
wonen
landschapsbeleid
Telstar 1963 N.V.
projecten: Grote Buitendijk, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, Winkelcentrum IJmuiden
wijkwethouder Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk

Wethouder C. Ockeloen
-

financiën
belastingen
grondzaken
milieu
automatisering
facilitaire zaken
GEO-informatie
publiekszaken
wijkwethouder Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid

Wethouder drs. A. Verkaik
-

sociale zaken
werkgelegenheid
economische zaken
coördinatie integraal vergunningenbeleid
openbare werken (incl. reiniging)
verkeer en vervoer
groen
asielzoekers
Zuiderscheg
water
strandzaken (waaronder strandhuisjes)
bereikbaarheid kust
omgevingsvergunning
wijkwethouder IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Driehuis
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Wethouder mw. ir. A.V. Baerveldt
-

sport, recreatie en toerisme
onderwijs
jeugdbeleid (jeugdzorgketen)
openbaar vervoer
Pieter Vermeulen Museum
projecten: Kustvisie
wijkwethouder Velserbroek

Wethouder mw. H.M. Edzes-Altena
-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO
welzijn
volksgezondheid
wijkgerichte dienstverlening
kunst en cultuur
monumentenbeleid
projecten: KG-terrein, Groot Helmduin
wethouder IJmuiden-West en Velsen-Zuid
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Kerngegevens van de gemeente
Fysieke structuur
in ha

31-12-2008

31-12-2009

Aggregaties
Binnenwater
Buitenwater
Land
Totaal
Bebouwd

Oppervlakte
902
929
4.478
6.309
1.151

Oppervlakte
899
929
4480
6.308
1.356

Woonkernen
IJmuiden
Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Driehuis
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velserbroek
Totaal

Oppervlakte
390
84
51
60
107
86
169
947

Oppervlakte
390
84
51
60
107
86
169
947

Sociale structuur

Aantal inwoners
19 jaar en jonger
20 - 64 jaar
65 jaar en ouder
totaal aantal inwoners

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2008

31-12-2009

16.952
39.477
11.244
67.673

16.892
39.463
11.288
67.643

16.707
39.570
11.282
67.559

16.476
39.733
11.339
67.548

16.274
39.623
11.452
67.349

Mutaties bevolkingsadministratie
2008
628
634
2.755
2.760
-11

Geboorten
Overledenen
Vestigingen
Vertrekken
Per saldo mutatie aantal inwoners
Verhuizingen binnen de gemeente

2009
580
586
2.512
2.705
-199
3.671

Cliënten

WWB periodiek algemeen
WWB bijzondere bijstand periodiek
IOAZ/IOAW/Bbz

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2008

31-12-2009

963
266
44
1.273

929
206
23
1.158

837
261
24
1.122

743
141
20
904

831
165
28
1.024
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Woonruimten
Standaard woningen
Mobiele woningen
Recreatie woningen
Capaciteit Wooneenheden
Capaciteit Bijzondere Woongebouwen

31-12-2005
29.260
144
0
276
1.289
30.969

31-12-2006
29.284
251
0
264
1.334
31.133

31-12-2007
29.270
252
0
111
1.309
30.942

31-12-2008
29.388
254
0
99
1.333
31.074

31-12-2009
29.454
250
0
111
1.333
31.148

Financiële structuur
31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009
Balans
Balanstotaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste activa
Langlopend vreemd vermogen
Vlottende passiva minus activa
Gewaarborgde geldleningen

260.399
26.052
12.199
199.216
199.716
-38.751

271.289
39.288
16.284
196.416
195.376
-54.532

282.821
52.212
23.018
203.601
190.160
-61.789

278.693
50.436
9.136
199.169
180.526
-40.929

273.229
52.238
20.466
196.892
168.586
-44.398

16.486

16.336

16.187

16.038

17.495

2005

2006

2007

2008

2009

Exploitatie
Opbrengst algemene uitkering gemeentefonds
Opbrengst doeluitkeringen rijk
Belastingopbrengsten

38.425
19.618
22.370

43.939
19.117
13.512

50.989
23.508
18.541

58.516
25.376
15.560

66.149
24.388
19.210

Kosten eigen personeel
Verstrekte uitkeringen en subsidies
Afschrijvingskosten inclusief extra afschrijvingen

24.873
27.859
7.634

23.705
28.483
7.949

25.632
34.917
9.658

27.763
43.077
11.420

27.613
50.308
8.398
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Wijken in de Gemeente Velsen conform CBS wijkcode

Wijken van de gemeente Velsen
Aantal inwoners
2008
5031
7905
7702
4933
9988
5062
6939
3154
16612
233
67559

Wijk 0: Velsen-Zuid en Driehuis
Wijk 1: IJmuiden-Noord
Wijk 2: IJmuiden-Zuid
Wijk 3: IJmuiden-West
Wijk 4: Zee- en Duinwijk
Wijk 5: Velsen-Noord
Wijk 6: Santpoort-Noord
Wijk 7: Santpoort-Zuid
Wijk 8: Velserbroek
Wijk 9: Spaarndammerpolder
Totaal:

Aantal inwoners
2009
4916
7856
8039
4887
9861
5075
6936
3157
16379
243
67349

Woonkern
Bebouwd

00

Wijknr's

05

01

03

00
02
04
09
06
08

07
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Programmaverantwoording
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Inleiding
De programmaverantwoording is op de navolgende bladzijden opgenomen en is ingedeeld in 16
programma’s.
Hierna treft u de programma’s aan zoals deze in de begroting 2009 waren opgenomen, met daarin de
verantwoording over het jaar 2009 van de onderdelen:
• de speerpunten (in de kolom ‘voortgang’) wat is bereikt in 2009
• de financiële resultaten (saldi) en de bereikte resultaten in kwantiteiten
• de toelichtende verantwoording op de algemeen behaalde beleidsresultaten en kort op de financiële
resultaten.
In het jaarverslag worden summier de financiën toegelicht daar in de jaarrekening per programma een
sluitende analyse is gegeven van het resultaat.
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1. Economische Zaken
Bestuurlijk programmanager: dhr. drs. A.Verkaik
Ambtelijk programmamanager: mw. M. van der Hoff

Omschrijving programma:
Bevorderen van een gunstige lokale en regionale economische ontwikkeling
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Programma 1 Economische Zaken
Bestuurlijk programmanager:
dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager:
mw. M. van der Hoff

Doelstellingen
Bevorderen van een gunstige lokale en regionale
economische ontwikkeling

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Een sterkere economische structuur, meer ruimte voor
ondernemen , een betere dienstverlening en een betere
aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De beoogde maatschappelijke doelen
zijn in de Economische Agenda 20072010 in 4 hoofdstukken en 19 actiepunten uitgewerkt en uitgedrukt in te
leveren prestaties (te behalen
resultaten).
Jaarlijks wordt over de voortgang en
resultaten aan de raad gerapporteerd.
Tweejaarlijks vindt een TNS NIPO
onderzoek plaats naar het
ondernemersklimaat incl. de
tevredenheid over de gemeentelijke
dienstverlening.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2009?

Algemene beleidsontwikkeling
2009 stond in het kader van de economische recessie. Om de effecten daarvan te verlichten heeft het
gemeentebestuur zich ingezet om projecten naar voren te halen. Dat is gelukt met de herstructurering van
het Middenhavengebied dat in 2009 versneld van start is gegaan met financiële steun van het rijk, de
provincie en de gemeente.
Samenwerking
Samenwerking is in meerdere opzichten een centraal thema dit jaar. Het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs
(PAO) is opgericht om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bevorderen. Ook
hebben de IJmond gemeenten gezamenlijk een economische visie IJmond opgesteld en in principe gekozen
voor een Economisch Bureau IJmond.
Daarnaast hebben Velsen en Amsterdam het initiatief genomen een gezamenlijke economische agenda op
te stellen. Na overleg tussen regio en rijk heeft de laatste besloten tot een planstudie voor de Zeetoegang
IJmond.
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Projecten
Besloten is verder te gaan met het plan van Multi Vastgoed B.V. voor het nieuwe winkelcentrum IJmuiden.
Recreatie en toerisme
Door de recessie zijn in 2009 de acties en ingezette middelen voor marketing en promotie aangepast. Zo is
er vaker een directe koppeling gemaakt met acties en evenementen. Het project ‘Amsterdam Bezoeken
Holland Zien’ is in 2009 officieel van start gegaan. Hiermee kan Velsen zich via Amsterdam ook
internationaal gezien op de kaart zetten. Specifiek voor gezinnen met jonge kinderen en de vele wind en
watersporters zijn een aantal extra voorzieningen gerealiseerd op de stranden van Velsen. Sinds 2009 is
recreatie als speerpunt toegevoegd aan de economische agenda. Een start is gemaakt met activiteiten op
recreatiegebied geïnitieerd door de gemeente en met recreatiebeleid. Voor de uitvoering van de kustvisie
wordt een nieuwe ontwikkelaar gezocht nadat de vorige zich heeft teruggetrokken.
Op toeristisch gebied is in 2009 een aantal activiteiten ontplooid gericht op marketing en promotie van
Velsen en met name de kust. Met activiteiten op recreatiegebied geïnitieerd door de gemeente en met
recreatiebeleid is een start gemaakt. Voor de uitvoering van de kustvisie wordt een nieuwe ontwikkelaar
gezocht nadat de vorige zich heeft teruggetrokken.
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang

Dienstverlening

Klantgerichte en
alerte
dienstverlening

Instelling
ondernemersloket

Vanaf 1 januari 2008 is het
ondernemersloket operationeel.
Begeleidingsgroep ondernemers
heeft het college geadviseerd.

Introductie één
omgevingsvergunning

Invoering van de omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari
2011. Het college verwacht op tijd
gereed te zijn voor de introductie.
December 2007 is een convenant
‘leren-werken’ afgesloten. Opgave
is in de IJmond 200 nieuwe
leerwerktrajecten te realiseren. Voor
het project is subsidie verworven. In
2009 is het PAO IJmond opgericht
die de aansluiting tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt en het
realiseren van leerwerkplekken moet
bevorderen.
Met ondernemersorganisaties is over
allerhande onderwerpen overlegd
gevoerd. Najaar 2009 zijn over de
Economische Agenda “ronde
tafels” georganiseerd.

Aansluiting
vraag en aanbod
arbeidsmarkt

Verbeteren van de
aansluiting

Bijdrage
leerwerkprojecten
onderwijs en
bedrijven

Samenwerking

Versterken
samenwerking op
lokaal en regionaal
niveau

Locaal: best.
overleg, “ronde
tafels”

Regionaal:
nieuwe
samenwerking
IJmond,
versterken
samenwerking

De IJmondgemeenten en de
Stuurgroep IJmond Veelzijdig
hebben een economische visie
opgesteld. De gemeenten hebben in
principe gekozen voor een
Economisch Bureau IJmond.
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang

NZKG en
Noordvleugel
In het Bestuursplatform NZKG
vormden in 2009 de ruimtelijke
ontwikkeling en een evt.
toekomstige uitbreiding
(Wijkermeer of Houtrak) en de
Zeetoegang IJmuiden de
belangrijkste thema’s.
Met de Amsterdamse wethouders
voor de haven en de ruimtelijke
ordening is overleg gevoerd over
een samenwerkingsagenda.
Havens en
industrie

Versterken van de
positie van de
havens en het
vestigingsklimaat
voor industrie en
logistiek

Promotie IJmond
draaischijf voor de
vis en short sea
haven

In 2009 is met verschillende
partners oriënterende gesprekken
gevoerd om IJmuiden als het
visserijcentrum van Nederland te
profileren. Gemeente en
ondernemers organiseren in april
2010 de ‘IJmuidense proeverijen’
rondom Les Halles.

Planvorming
verbeteren
zeetoegang en
lichteren

In 2009 is MIRT-verkenning
Zeetoegang IJmond en het overleg
tussen regio en rijk uitgemond in het
ministerieel besluit tot de planstudie.
Minister, provincie, Amsterdam en
Velsen hebben verklaard zich te
zullen inspannen voor een
voorspoedige besluitvorming.

Verbeteren
infrastructuur en
kwaliteit
bedrijfslocaties

Havengebied IJmuiden:
Met de verwerving van subsidies
van het ministerie van EZ, provincie
en gemeente is de herstructurering
van het Middenhavengebied in 2009
versneld van start kunnen gaan.
Rijkswaterstaat heeft ingestemd met
het plan van aanpak voor sanering
van de riolering. De gemeente zal
hier ook mee instemmen als het
rioleringsplan van 2007 is
geactualiseerd.
Met Zeehaven is een intentieovereenkomst getekend over
samenwerking m.b.t. de
vernieuwing van riolering en wegen.
Begin 2009 werd een plan van
aanpak gepresenteerd.
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang

Grote Hout Velsen-Noord:
Met steun van provincie en
ministerie van EZ is de
herontwikkeling in gang gezet.. Met
HOV, provincie, RON en Zeehaven
IJmuiden is overlegd over
toekomstig beheer en exploitatie.
In 2009 is de keuze gemaakt voor
het plan van Multi Vastgoed B.V. Er
wordt overlegd over de uitwerking
en realisatie van dit plan.

Winkelcentrum
IJmuiden

Vernieuwing
winkelcentrum

Goede
voorwaarden
scheppen voor
vernieuwing

Ambulante
handel

Versterken van de
weekmarkt
IJmuiden;
versterken van het
reguliere aanbod
standplaatsen

Voorwaarden
scheppen voor het
aantrekkelijk
houden van de
weekmarkt en
standplaatsen

Regelmatig is in 2009 overlegd met
de marktcommissie.

Toerisme

Versterken van de
toeristische sector
en recreatieve
sector en het
toeristisch product
IJmuiden aan Zee

Verbeteren
kwaliteit IJmuiden
aan Zee;
Kustvisie
Voorzieningen en
Blauwe Vlag

Blauwe Vlag is behaald,

kinderspeelplaats en openbare
douche-unit zijn gerealiseerd.
Uitvoering kustvisie is vertraagd
omdat projectontwikkelaar zich
heeft teruggetrokken. Nu wordt
bekeken hoe het plan met een
andere marktpartij kan worden
gerealiseerd.
Opknappen
Kromhoutstraat

Plan is vastgesteld, start uitvoering
medio 2010.

Verbeteren
kwaliteit en
ontsluiting Strand
Noordpier

Zonering is ingevoerd, openbare
toilet en douche-unit zijn geplaatst.
Jaarrondexploitatie is gerealiseerd.
De Watertaxi is gestart. Rond de
jaarwisseling starten de
werkzaamheden voor de
herinrichting van de Reijndersweg
(vrij liggend fietspad en 250 extra
parkeerplaatsen).
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang

Marketing en
promotie

ATCB heeft in 2009 de m & p acties
uitgevoerd, w.o. folder, pers en pr,
VVV agentschap, fotowedstrijd.

Deelname project
‘Amsterdam
Bezoeken Holland
Zien’
Evenementen
stimuleren en
beter benutten

Verlaging OZB
niet-woningen

Verbeteren
vestigingsklimaat
ondernemingen

Velsen neemt deel aan het project
vanaf 2009 tot en met 2012

In 2009 zijn meer sportieve
evenementen georganiseerd, ze zijn
ook beter benut voor m&p
(ministrand Dance Valley,
evenemententerrein “Velsen Valley”
gedoopt)

Historisch erfgoed

Openlucht Bunkermuseum is
gerealiseerd; opening in 2010.

Recreatiebeleid
opstellen

0,5 fte vacature is ingevuld, plan
van aanpak opgesteld,
inventarisatieronde gehouden

Vergelijk
lastendruk
omliggende en
concurrerende
gemeenten

Wat heeft dit gekost?
Financiën

Totale kosten (x € 1.000) van het programma
Programma
Economische zaken
Resultaat na bestemming

Rekening
2008
762

Primitieve
begroting
2009
1.019

Begroting
2009 incl.
wijzigingen
1.148

Rekening
2009

Saldo
2009

1.084

64

Economische zaken kent een forse onderuitputting van € 164.000 die het nadeel van de nog niet
verwezenlijkte taakstelling € 100.000 compenseert.
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Kwantitatief
Omschrijving

Realisatie
2009

6.6

6.6

Kwaliteit gemeentelijke
dienstverlening 2

5.8

5.8

Duidelijkheid gemeentelijk beleid en
regelgeving

6.0

6.0

Meting
vierjaarlijks

Meting
vierjaarlijks

Beleidskaders

Niet bekend
Nog niet
gemeten

Looptijd

Wanneer
eerstvolgende
(tussen)evaluatie

Economische agenda en
uitvoeringsplan

3 jaar

2009 2e voortgangsrapportage

Notitie Evenementenbeleid in
Velsen

huidige
collegeperiode
1 jaar

3e voortgangsrapportage economische
agenda
December 2009

Verordening op de heffing en
invordering van de
watertoeristenbelasting 2009

1 jaar

December 2009

Verordening op de heffing en
invordering van de
belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten
2009

1 jaar

December 2009

Verordening op de heffing en
invordering van de
marktgelden 2009

1 jaar

November 2009

Verordening op de heffing en
invordering van de
standplaatsgelden 2009

1 jaar

November 2009

Verordening op de heffing en
invordering van de
toeristenbelasting 2009

2

Streefwaarden
2009

Ondernemersklimaat (algemeen) 1

Stijging van het aantal bezoekers
(toerisme)
Recreatieve beleving (recreatie)

1

Realisatie
2008

Wanneer
vastgesteld door
de Raad

Uitkomst van het tweejaarlijks TNS NIPO onderzoek (enquête ondernemers)
idem
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2. Werkgelegenheid en inkomen
Bestuurlijk programmamanager: dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager: mw. M. Schuijt

Omschrijving programma:
Arbeidsparticipatie bevorderen en het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van de
gemeente Velsen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau
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Programma 2 Werkgelegenheid en inkomen
Bestuurlijk programmamanager: dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager: mw. M. Schuijt

Doelstellingen
•
Het bevorderen van arbeidsparticipatie
•
Het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners
van de gemeente Velsen met een inkomen op of rond het
bijstandsniveau

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële)
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, zodat het beroep
op een uitkering zo laag mogelijk blijft.

Indicatoren
• Aantal WWB-cliënten < 65
jaar.
• Aantal re-integratie-trajecten.

Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke
participatie van degenen die gedurende een langere periode of
blijvend op een uitkering zijn aangewezen.

• Aantal uitkerings-gerechtigden
in trede 3 van de Velsense
arbeidsre-integratieladder.
Totaal aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW,
IOAZ en BBZ)

Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die
zijn aangewezen op een uitkering binnen de wettelijke
voorschriften en richtlijnen.
Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie
van inwoners met een laag inkomen.

• Aantal toegekende aanvragen
bijzondere
bijstand.
• Aantal verleende
kwijtscheldingen gemeentelijke
belastingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkeling

Tussen 2004 en 2009 is het klantenbestand met 30% gedaald van 1097 naar 763.
Blijkens de monitor van Divosa1 heeft Velsen daarmee relatief de kleinste klantenkring van Nederland.
Helaas heeft de economische recessie in 2009 ook in onze gemeente haar sporen achtergelaten. Hoewel
de werkloosheid relatief nog meevalt, was eind 2009 4% van de afhankelijke beroepsbevolking
werkloos. Vooral de werkloosheid onder jongeren baart ons zorgen. Ook het aantal inwoners dat
afhankelijk is van een bijstandsuitkering is vooral sinds het najaar flink gestegen. Eind 2009 telden wij
876 bijstandsgerechtigden. Dat is een toename van 113 personen ofwel een stijging van 15%.
Naast instroompreventie en snelle uitstroom van relatief makkelijke doelgroepen is onverminderd
aandacht noodzakelijk voor participatie van moeilijke doelgroepen. Hieronder is een tabel opgenomen
met het aantal bijstandsgerechtigden.1
1

Landelijk overzicht van beleidskeuzes van sociale diensten en de resultaten hiervan over 2008
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900
850

Bijstandsgerechtigden

800
750
700
realisatie

650

plan

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

600

2008

2009

2010

Speerpunten 2009
Speerpunt
Project IJmond
Leren en Werken.

Doelstellingen
• Inrichten van een
regionaal
leerwerkloket;
• Uitvoeren van
200 EVC-trajecten;
• Realisatie van 200
duale trajecten.

Activiteit
Opscholen van
werknemers in
laaggeschoolde
functies bij werkgevers en op daardoor
vrijkomende vacatures werkzoekenden
plaatsen door intensivering van reguliere
activiteiten van de
participerende
instellingen en
voorzieningen als
EVC

Voortgang
Door de recessie heeft het
project een andere inkleuring
gekregen dan aanvankelijk
gedacht. EVC is ook voor
niet- werkende werkzoekenen een goed instrument
gebleken. Bijna 50% kwam
in aanmerking voor een
diploma of certificaat. Het
project is eind 2009
geëindigd maar wordt
waarschijnlijk in 2010
regulier voortgezet.

Ketensamenwerking Werk

Gezamenlijk met
CWI, UWV de
invoering van de
integrale en
ontschotte
dienstverlening aan
werkzoekenden en
werkgevers
conform de

Samenwerking met de
overige IJmondgemeenten

Als onderdeel van de
voorgestane integrale
dienstverlening op het
Werkplein IJmond zijn sinds
april 6 medewerkers van
Sociale Zaken als
vooruitgeschoven post
gestationeerd op het
Werkplein IJmond.

1 Cliënten WWB tot 65 jaar incl. IOAW, IOAZ en personen in inrichting
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Speerpunt

Doelstellingen
Toonkamerprincipes gestart en
grotendeels
werkend te hebben.

Activiteit

Voortgang

Toelichting:

Het project IJmond Leren en Werken heeft aangetoond dat EVC zowel voor werkenden, jong en oud, als
voor werkzoekenden een goed instrument is. Het project is inmiddels afgerond. De eindevaluatie zal in
het voorjaar van 2010 beschikbaar zijn.
De integrale samenwerking op het Werkplein IJmond verkeert nog in de aanloopfase. Het jongerenloket
dient hiervoor als pilot.
Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Werkgelegenheid en inkomen

Resultaat na bestemming

Rekening
2008

2.248

Primitieve
begroting
2009

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

3.924

Rekening
2009

3.440

Saldo
2009

3.877

-437

Het saldo kan grotendeels worden verklaard uit een nadeel op de bijzondere bijstand van € 400.000.
De extra inspanningen om het doelgroepbereik van de bijzondere bijstand te vergroten heeft geleid tot
een hoger aantal aanvragen.

Indicatoren
Omschrijving

Aantal WWB-cliënten < 65 jr.
Aantal re-integratietrajecten
Aantal uitkeringsgerechtigden in trede 3
van de Velsense arbeidsre-integratieladder
Aantal toegekende aanvragen
bijzondere bijstand
Aantal verleende kwijtscheldingen
gemeentelijke belastingen

Realisatie
2008

Streefwaarden
2009

Realisatie
2009

658
450
91

650
350
100

764
400
112

2.667

2.900

3.092

1.042

1.200

1.142

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Effectief uitstroombeleid door goede samenwerking tussen sociale zaken, bedrijfsleven en onderwijs
• Gericht armoedebeleid ter voorkoming van de noodzaak van voedselbanken

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

44

Beleidskaders:
Beleidskaders

Wanneer vastgesteld
door de Raad

Looptijd

Verordeningen toeslagen en
verlaging
Maatregelenverordening
Re-integratieverordening
Handhavingverordening
Participatieverordening
Beleidskader re-integratie
Minimabeleid (inkomensondersteuning)

30-11-2006

Onbepaald

Wanneer eerstvolgende (tussen)
evaluatie
Einde raadsperiode

30-11-2006
05-07-2007
04-11-2004
04-11-2004
05-07-2006
03-04-2007

Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Tot 2010
Onbepaald

Einde raadsperiode
Einde raadsperiode
Einde raadsperiode
Einde raadsperiode
Einde raadsperiode
Einde raadsperiode
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3. Maatschappelijke zorg
Bestuurlijk programmamanager: mw. H.M. Edzes-Altena
Ambtelijk programmamanager: mw. M. Schuijt

Omschrijving programma:
Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijk verkeer
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Programma 3
Maatschappelijke zorg
Bestuurlijk programmamanager: mw. H.M. Edzes-Altena
Ambtelijk programmamanager: mw. M. Schuijt

Doelstellingen:
•
Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
participatie in het maatschappelijke verkeer.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Sociale cohesie op wijkniveau neemt toe; bewoners leveren een
bijdrage aan de leefbaarheid in hun wijk

Indicatoren
Het % van de inwoners van
4-75 jaar dat deelneemt aan
welzijnsactiviteiten.

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en
maatschappelijke integratie onder ‘kwetsbare’ burgers neemt toe.
Het bereiken van een adequate inburgering in de Velsense
gemeenschap van oudkomers en nieuwkomers
Voorkomen dat mensen ziek worden en mede daardoor het
beroep op zorg helpen beperken.

Het % zelfstandig wonende
burgers met een beperking.
Aantal inburgeringtrajecten.

Het herstellen en bevorderen van de financiële zelfstandigheid
van inwoners bij schulden.

Het % inwoners dat de
gezondheid in de leefbaarheidmonitor redelijk tot zeer
goed noemt.
- Aantal klanten bij
schuldhulpverlening.
- Aantal succesvolle
schuldsaneringtrajecten

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen:

Ook in 2009 heeft het SGBO, net als in 2008, een Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gedaan. En
evenals in 2008 scoort Velsen ook in 2009 weer een ruime voldoende op dit gebied. Voor wat betreft
het onderdeel hulp in de huishouding is ten behoeve van contractbeheer met betrekking tot de zorgleveranciers een verbeterslag gemaakt, een externe organisatie, het Wmo-kantoor, heeft dit op
professionele wijze opgepakt.
Uit een landelijke benchmark naar de gemeentelijke prestaties Wmo-breed, komt Velsen ten opzichte
van een landelijk gemiddelde bovengemiddeld uit de bus. Dat betekent bijvoorbeeld dat Velsen - ten
opzichte van andere gemeenten - aan een onderwerp meer aandacht besteed, activiteiten op ontplooit,
goed aanstuurt of betere effecten bereikt. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om
verbeterpunten en actiepunten voor 2010 te bepalen. Aan het vergelijkend onderzoek uitgevoerd door
SGBO namen 187 gemeenten deel.

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

48

In 2009 verloren cliënten met lichte beperking geheel of gedeeltelijk hun begeleiding in het kader van
de AWBZ. De organisatie MEE maakt voor de gemeente Velsen een inventarisatie van de hulpbehoefte van deze doelgroep. MEE brengt daarbij eerst het eigen sociale netwerk van de cliënt in kaart
en kijkt vervolgens of er maatschappelijke ondersteuning in het kader van de Wmo wenselijk is.
Daarnaast hebben lokale maatschappelijke organisaties aangegeven hoe de gevolgen van de AWBZpakketmaatregel volgens hen het beste opgevangen kunnen worden. Voor het zomerreces in 2010 komt
het College met een integraal raadsvoorstel.
In 2009 was een belangwekkende zaak het preventief vaccineren in het kader van de Mexicaanse
grieppandemie. Dit is door de GGD adequaat voorbereid en uitgevoerd.
Speerpunten 2009
Speerpunt
Versterken van de
positie van
kwetsbare burgers

Doelstelling
Toename van het
aantal kwetsbare
burgers dat
ondersteund door
voorzieningen vanuit
de WMO zelfstandig
kan blijven wonen

Activiteit
Uitvoering geven aan
het beleidsplan Wmo
2008-2011

Voortgang
Begin 2009 heeft het
College het Wmouitvoeringsprogramma
2009 vastgesteld aan de
Raad voorgelegd. Zodra de
jaarrapportages van de
welzijnsinstellingen
beschikbaar zijn, wordt de
voortgang over de
speerpunten uit het
uitvoeringsprogramma
teruggekoppeld aan de
Raad.

Toename van de
sociale cohesie op
wijkniveau

- Vooraf afgesproken percentage
bewoners van een
wijk neemt deel aan
welzijnsactiviteiten;
- deelnemers zijn in
overgrote meerderheid tevreden over
de aangeboden
activiteit
- bewoners zijn
tevreden over de
sociale cohesie

- Stimuleren van
activiteiten gericht op
wijk- en buurtniveau
- Uitvoeringsafspraken in 2009
gemaakt in het kader
van BCF (SWV, COBZorgbalans).

Vrijwilligerswerk/
mantelzorg

Versterking van het
vrijwilligerswerk en
ondersteuning van
mantelzorgers

Uitvoering geven aan
de notitie vrijwilligersbeleid,
onderdeel van WMObeleidsplan 20082011.

- Volgens de Leefbaarheidmonitor 2009 bezoekt
18% van de Velsenaren
minimaal één keer per jaar
een buurt- of dorpshuis
(ten opzichte van 10%
begroot). 10% van de 65
plussers in Velsen bezoekt
een wijksteunpunt (gelijk
aan begroot).
- Het klanttevredenheidsonderzoek over 2009
leveren SWV en CPB
gelijk met de jaarrapportages over 2009 aan.
- Het kerncijfer sociale
kwaliteit bleef in 2009 ten
opzichte van vorige jaren
stabiel op 6.4.
Vrijwilligerswerk en
mantelzorg maken
onderdeel uit van het
Wmo-uitvoeringsprogramma. Zodra de
jaarrapportages van de
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang
welzijnsinstellingen
beschikbaar zijn, wordt de
voortgang over de
speerpunten uit het
uitvoeringsprogramma
teruggekoppeld aan de
Raad.

Volksgezondheid

Beperken en
voorkomen van
risico’s voor de
volkgezondheid van
de inwoners van
Velsen
Verder uitgewerkt in
programma 4
Het terugdringen
van het aantal
jongeren dat
overmatig alcohol
drinkt en/of
softdrugs gebruikt
Inwoners met of
zonder uitkering te
laten participeren in
de samenleving

Uitvoering geven aan
de nota lokaal
gezondheidsbeleid
2008-2011

Leefbaarheidmonitor 2009;
79% van de Velsenaren
ervaart de eigen gezondheid goed tot zeer goed.

Plan van aanpak
alcohol en softdrugs

Regionale aanpak heeft
vertraging. Najaar 2009
gestart met lokale aanpak;
juli 2010 gereed.

Intensivering
participatietrajecten
voor de groep
oudkomers

Via tijdelijke inhuur van
formatie van het ROC is de
groep oudkomers doorgelicht. In voorkomende
gevallen is een inburgeringtraject aangeboden.
Soms is volstaan met het
afgeven van een
handhavingsbeschikking
waarin opgenomen de
termijn waarbinnen men
het inburgeringexamen
moet hebben afgelegd.

Ontwikkeling
Brede School
Alcohol- en
drugsbeleid

Intensivering
inburgering
oudkomers

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Maatschappelijke Zorg
Resultaat na bestemming

Rekening
2008
13.999

Primitieve
begroting
2009
16.302

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

Rekening
2009

13.377

13.846

Saldo
2009
-469

Het saldo van het programma wordt naast diverse voor- en nadelen voornamelijk bepaald door een
nadeel bij de WMO door een toename van het aantal aanvragen en een nabetaling m.b.t. 2008.
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Indicatoren:
Realisatie
2008
Geen meting

Streefwaarde
2009
0-meting

Realisatie
2009
Geen meting

10

10

18%

Het % zelfstandig wonende kwetsbare
burgers met een beperking.
Aantal inburgeringtrajecten

Geen meting

0-meting

15%

100

100

168

Het % inwoners dat de gezondheid in de
leefbaarheidmonitor ‘redelijk’ tot ‘zeer
goed’ noemt
Aantal klanten bij schuldhulpverlening

Geen meting

94%

Geen meting

Geen
streefwaarde
vastgesteld
0-meting

Aantal succesvolle schuldsaneringtrajecten

Geen meting

0-meting

Het % inwoners dat geen/weinig
belemmeringen ervaart in dagelijkse
bezigheden of vrije tijd
Het % van de inwoners van
4-75 jaar neemt deel aan
welzijnsactiviteiten.

180

Bestuurlijke uitgangspunten:
Coalitie-akkoord 2006-2010

•

•
•

Het realiseren van wijkvoorzieningen die passen bij de behoefte van de inwoners van de wijk
en waarbij samenwerking met scholen en multifunctioneel gebruik van gebouwen zoveel
mogelijk gelden als uitgangspunt
Behoud en modernisering van de sociale infrastructuur.
Het ontzien van vrijwilligers en het Velsense verenigingsleven en waar nodig en mogelijk
ondersteunen.

Beleidskaders:
Beleidskaders

WMO-Verordening
Kadernotitie Inburgering en
Verordening Wet Inburgering
2007
Boeteverordening nieuwkomers
Algemene subsidieverordening
Nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid
gemeente Velsen 2008-2011’
“Iedereen voelt zich thuis in
Velsen”, beleidsplan WMO 20082011

Wanneer
vastgesteld door
de Raad
01-03-2007
08-03-2007

n.v.t.
onbepaald

Wanneer
eerstvolgende
(tussen)evaluatie
jaarlijks
Einde raadsperiode

12-06-2004
Eind 2008
3e kwartaal 2008

2008-2012
2008-2011

2010
Eind 2011

2008-2011

Eind 2011

nieuw: 4e kwartaal
2007

Looptijd
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4. Jeugd en educatie
Bestuurlijk programmamanager: mw. ir. A.V. Baerveldt
Ambtelijk programmamanager: dhr. A. de Jong

Omschrijving programma:
Het realiseren en in stand houden van voorzieningen t.b.v. de jeugd, onderwijs en educatie
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Programma 4
Jeugd en educatie
Bestuurlijk programmamanager: mw. ir. A. Baerveldt
Ambtelijk programmamanager: dhr. A. de Jong

Doelstellingen

Algemeen
• Het realiseren en in standhouden van voorzieningen t.b.v. onderwijs
en educatie.
• Voldoende geschikte, bereikbare en beschikbare onderwijs- en
educatievoorzieningen ten behoeve van de doelgroep 4-23 jarigen.
• Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op
verkrijging van een minimale startkwalificatie en maximale
individuele ontplooiing.
• Voorkoming van (het ontstaan van) achterstanden waardoor mensen
van de doelgroep (later) belemmerd worden in de maatschappij te
participeren.

Doelstellingen 2009
• Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
• Versterken van het voortgezet onderwijs en met vmbo-beroepsgericht onderwijs vanuit het oogpunt
van onderwijshuisvesting.
• Ontwikkelen van de Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van preventie, signaleren, advies geven
en het bieden van ondersteuning en lichte hulp aan ouders, jongeren en professionals.
• Ontwikkeling van Brede Scholen en aanstellen van combinatiefuncties in het kader van betere
samenhang onderwijs, sport en cultuur en persoonlijke ontwikkeling jeugd.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Het stimuleren van persoonlijke ontwikkelingen van de
jeugd

Breed aanbod van peuterspeelzalen en
vroeg- en voorschoolse educatie naar
primair en voortgezet onderwijs (Brede
School) tot aan volwasseneneducatie

Het creëren en in stand houden van adequate
huisvestingsvoorzieningen voor basis en voortgezet
onderwijs

De onderwijsgebouwen voldoen aan de
daaraan volgens landelijke wet- en
regelgeving te stellen normen

Het ondersteunen van het onderwijs zodat jongeren met
een maximaal te halen startkwalificatie het onderwijs
verlaten
Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt

De leerplichtige leerlingen verlaten het
onderwijs met een startkwalificatie

Daling van het aantal jongeren tussen 12-24 dat een
beroep moet doen op hulpverlening dan wel in
aanraking komt met justitie

Het % burgers dat overlast door jongeren
ervaart.

% Leerlingen met stageplaats/
leerwerktraject
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen:

Onderwijshuisvesting
De inhoud van het programmajaar 2009 voor onderwijshuisvesting is in goed overleg met de schoolbesturen van primair- en voortgezet onderwijs tot stand gekomen.
Specifieke aandacht is besteed aan het binnenklimaat in het kader van de beschikbaar gestelde subsidies
vanuit het Rijk voor optimalisatie van het binnenmilieu in schoolgebouwen. Er is inmiddels onderzoek
uitgevoerd om technische verbetermogelijkheden in kaart te brengen per schoollocatie (EBA rapport).
Er is een aanvraag bij het Rijk ingediend om verbeteringen in het binnenklimaat van basisscholen uit te
voeren. De totale kosten worden geraamd op € 650.000. Cofinanciering door gemeente en schoolbesturen vindt plaats. Voor alle onderwijshuisvesting in de gemeente is een integraal plan tot 2017
opgesteld, het masterplan. Voor het versterkt VMBO is de planvorming voorgezet met betrokken
partijen, te weten Dunamare Onderwijsgroep, Woningbedrijf Velsen en de gemeente. De gymzaal in
Santpoort Zuid is in ontwikkeling onder projectleiderschap van de afdeling ROE. De ontwerptekeningen
zijn gerealiseerd door de architect. Een procedure voor bestemmingsplanwijziging wordt opgestart.
Leerplicht
Vroegtijdig schoolverlaten wordt regionaal met betrokken onderwijsinstellingen en leerplicht en RMC
aangepakt. Jaarlijks wordt het aantal voortijdig schoolverlaters teruggebracht. In 2009 is het convenant
‘Aanpak ongeoorloofd schoolverzuim 2009’ afgesloten tussen justitie, gemeenten, Bureau Jeugdzorg,
Halt en Raad voor de Kinderbescherming.
Brede scholen combinatiefuncties
Voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen voor schooljaar 2009-2010 is met lokale partners een
plan van aanpak en lokale overeenkomst afgesloten. Een aantal combinatiefunctionarissen is aangesteld
en gestart in het onderwijs, sport en cultuur. Voor de Brede Schoolontwikkeling is een visiedocument
vastgesteld. Dit visiedocument dient als beleidskader voor de uitvoering van het Brede Scholenbeleid en
de realisatie van Brede Scholen in Velsen.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Ter voorbereiding op de realisatie van het Centrum voor Jeugd in 2010 is het beleidsdocument ‘Taken en
vormgeving Centrum voor Jeugd en Gezin in Velsen’ vastgesteld. Daarmee kan de verdere implementatie voor 2010 ter hand worden genomen. Tevens zijn in 2009 verschillende trajecten gestart en
voltooid, die verband houden met het CJG. Zo is de Verwijsindex Risicojongeren geïmplementeerd, is
Triple P van start gegaan (als basisvisie voor Opvoedingsondersteuning met daaraan gekoppeld een
interventieprogramma) en wordt uitvoering gegeven aan Bemoeizorg (‘outreachende’ hulpverlening).
Voor de aanpak en vormgeving van alle onderwerpen werkt de gemeente Velsen nauw samen met de
gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland.
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Speerpunten 2009:
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang

Combinatiefuncties Verbeteren
(zie ook programma aansluiting
6)
onderwijs, sport en
cultuur ter
bevordering
persoonlijke
ontwikkeling jeugd

Opstellen visieEen aantal combinatiedocument
functionarissen is aangesteld.
Aanstellen combinatiefuncties die samenwerking tussen brede
scholen, sport en
cultuur intensiveren

Versterken vmboberoepsgericht
onderwijs vanuit
oogpunt onderwijshuisvesting

Uitvoeren van
Planvorming met betrokken
uitwerkingsplan
partners heeft verdere uitwerking
(vaststelling eind 2008 gekregen.
door raad)

Verbeteren kwaliteit
van onderwijshuisvesting met
name vmboberoepsgericht

Centrum voor Jeugd en Gezin (zie ook
programma 3)

Onderwijshuisvesting

Laagdrempelig
aanbod voor
ouders, jeugd en
professionals
voor vragen
over opvoeden
en opgroeien
- Afstemming in
de zorgketen
- Ontwikkelen
van een sluitend
systeem van
risicomeldingen
van jeugdigen 023 jaar
Het realiseren en in
stand houden van
kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen
(schoolgebouwen)

-

Opstellen van
beleidsdocument
Ontwikkelen en
uitvoeren van
programma’s
Implementeren
Verwijsindex

Verhoging van het
budget Integraal
Huisvestingsplan

-

Beleidsdocument is
vastgesteld
Programma’s worden
uitgevoerd
Verwijsindex is
geïmplementeerd

In januari 2010 wordt het
Masterplan onderwijshuisvesting
aan de raad aangeboden. Het
budget is in 2009 verhoogd met
€ 1 mln voor het versterkt
VMBO

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Jeugd en educatie
Resultaat na bestemming

Rekening
2008
7.555

Primitieve
begroting
2009
7.274

Begroting
2009 incl.
wijzigingen
9.309

Rekening
2009
8.863
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d 4 Minder uitgaven huisvesting onderwijs
Het voordeel bestaat vooral uit een onderuitputting op huisvesting Primair onderwijs € 336.000
(kapitaallasten) en een voordeel (€ 130.000) op leerlingenvervoer doordat kosten zijn bespaard door
een concentratie van leerlingen naar een aantal scholen en minder weekendvervoer.
Indicatoren
Omschrijving

Realisatie
2008

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Voldoende capaciteit in leslokalen

100%

100%

% ingeschreven op een school

100%

100%

% Leerlingen met
stageplaats/leerwerktraject

95%

95%

Percentage burgers dat overlast
door jongeren ervaart

15%

Toelichting:
• Voldoende geschikte, bereikbare en beschikbare onderwijs- en educatievoorzieningen ten behoeve van
de doelgroep 4-23 jarigen.
• Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een minimale startkwalificatie en maximale individuele ontplooiing.
• Voorkoming van (het ontstaan van) achterstanden waardoor mensen van de doelgroep (later)
belemmerd worden in de maatschappij te participeren.

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Realiseren goede huisvesting voor het VMBO en een gymzaal in Santpoort-Zuid
• Het realiseren van een goed functionerende keten onderwijs – preventief jeugdbeleid – jeugdzorg.
Beleidskaders:
Beleidskaders

Wanneer vastgesteld
door de Raad

Looptijd

Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs

Jaarlijks

1 jaar

Wanneer
eerstvolgende
(tussen)evaluatie
Januari 2010

Verordening op de onderwijshuisvesting

December 2009

Niet bepaald

Niet van toepassing

De kadernota “Jong in Velsen”

December 2007

4 jaar

2011

Niet bepaald

Februari 2010

Verordening voor het vervoer van 22-07-2005
leerlingen van speciaal onderwijs
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Beleidskaders

Wanneer vastgesteld
door de Raad

Subsidieverordening
godsdienstonderwijs en
levensbeschouwelijk onderwijs

01-11-2003

Speelplan

Juni 2007

Verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzalen

01-01-2005

Looptijd

Wanneer
eerstvolgende
(tussen)evaluatie
Intrekken verordening
per februari 2010

2007-2009

Eind 2008
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5. Cultuur en culturele voorzieningen
Bestuurlijk programmanager: mw. H.M. Edzes-Altena
Ambtelijk programmamanager: dhr. A. de Jong

Omschrijving programma:
Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en bevorderen van passieve en actieve deelname
hieraan
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Programma 5
Cultuur en culturele voorzieningen
Bestuurlijk programmamanager: mw. H.M. Edzes-Altena
Ambtelijk programmamanager: dhr. A. de Jong

Doelstellingen
• Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en bevorderen van passieve en actieve
deelname hieraan

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het bevorderen van actieve en passieve deelname
aan kunst- en cultuuruitingen
Het creëren en in stand houden van een breed
aanbod op het gebied van amateurkunst,
podiumkunst, beeldende kunst en kunsteducatie

Indicatoren
Het % inwoners dat deelneemt aan kunst en
cultuur
Het % inwoners dat gebruik maakt van het
aanbod

Het bewust maken van de inwoners van de waarde
van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen
Het in stand houden op het huidige
kwaliteitsniveau van een gemeentelijke openbare
bibliotheek

Op gelijk niveau houden
Het % inwoners dat lid is van de
gemeentelijke openbare bibliotheek

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 25 september 2008 de kadernota Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 “Velsen
inspireert” vastgesteld. Daarin is voor de periode 2009-2012 gekozen voor de 3 speerpunten
cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurhistorie. Deze speerpunten zijn in het voorjaar van 2009
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma kunst en cultuur voor de periode 2009 en 2010.

Cultuureducatie
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Velsen, actief of receptief, vertrouwd
raakt met één of meerdere kunstvormen. In 2009 zijn hiervoor twee projecten gestart op het primair en
het voortgezet onderwijs, ‘Junglebook’ en de ‘Velsense Inter Scolaire’ (VIS).
Om de cultuureducatie verder te bevorderen is voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen met
lokale partners een plan van aanpak en een lokale overeenkomst afgesloten. Voor het onderdeel cultuur
is deze overeenkomst gesloten met het Kunstencentrum Velsen, die als werkgever van de combinatiefunctionarissen cultuur optreedt. In het schooljaar 2009/2010 zijn de combinatiefunctionarissen van start
gegaan.
De provincie wil de komende jaren met de gemeenten komen tot een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van de ondersteuning van cultuureducatie. Voor de toekomst
(2010-2012 en verder) moeten de provinciale steunfuncties zich ontwikkelen tot tweedelijns organisaties
(scholing, expertiseontwikkeling en innovatie) en zich terugtrekken uit eerstelijns- en uitvoerende taken
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(bemiddeling). Dit kan voor de gemeente financiële consequenties hebben. Hiermee is rekening
gehouden in de begroting 2010 en verder.

Cultuurparticipatie
Naast de inzet om nieuwe doelgroepen te bereiken zijn er in 2009 diverse succesvolle culturele
evenementen georganiseerd met cofinanciering van de Provincie Noord-Holland.
Daarbij is ook aandacht besteed aan het beter benutten van de infopagina voor het promoten van deze
evenementen.
In de zomer van 2009 heeft de strandbibliotheek 6 weken op het strand van IJmuiden aan Zee gestaan.
Van de strandbibliotheek en de georganiseerde activiteiten is, mede door het mooie zomerweer,
enthousiast gebruik gemaakt.
Cultuurhistorie
Binnen het Historisch Informatie Punt “TOEN” in de bibliotheek Velsen zijn diverse activiteiten in 2009
ontwikkeld. Daarnaast is een catalogus met foto’s van de gemeentelijke kunstcollectie samengesteld.
Ook alle buitenkunstwerken zijn geïnventariseerd en gefotografeerd. Het is nu mogelijk om deze
kunstcollectie breder onder de aandacht te brengen door middel van opnemen op de website van de
gemeente, ontwikkelen van een nieuwe beeldenroute en organiseren van exposities.
Bibliotheek
Eind 2009 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke verdere verzelfstandiging van de
bibliotheek. In februari 2010 wordt dit rapport besproken in de gemeenteraad.

Speerpunten 2009:
Speerpunt
Cultuureducatie

Doelstelling
Het bevorderen van
actieve en passieve
deelname aan
cultuur, met name
door de jeugd tot 18
jaar

Activiteit
- Bevordering van
samenwerking tussen
culturele instellingen
en scholen en
afstemming van de
programma’s
- Het vergroten van
het besef van kunst en
cultuur bij de jeugd

Voortgang
- Afspraken zijn gemaakt
met de culturele instellingen
met betrekking tot kunst- en
cultuureducatieve
activiteiten conform de
systematiek van de
Beleidsgestuurde Contract
Financiering voor het jaar
2009
- Inzetten van de gemeentelijke kunstcollectie voor
educatieve doeleinden, waar
mogelijk in samenwerking
met de bibliotheek
- Er zijn samenwerkingsprojecten op het gebied van
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van
actieve en passieve
deelname aan
cultuur

Cultuurhistorie

Het bevorderen van
de bewustwording
van de waarde van
ons cultuurhistorisch erfgoed

- Culturele instellingen stemmen hun
programma’s af op de
vraag van de
inwoners van Velsen
- Meer besef van
kunst en cultuur bij
de inwoners van
Velsen
- Het creëren en in
stand houden van een
breed aanbod op het
gebied van podiumkunsten (theater,
dans, muziek) en
beeldende kunsten
(incl. vormgeving)
- De grote culturele
instellingen bieden de
amateurverenigingen
ruimte om hun werk
uit te laten te voeren
(repetitie of
uitvoering)
- Informatie over het
cultuurhistorisch
erfgoed
- Vergroten van
bewustwording
cultuurhistorisch
erfgoed onder de
bewoners

Pieter Vermeulen
Museum

In stand houden van
educatieve en
museale functie

Meewerken aan de
nieuwe huisvesting
van het Pieter
Vermeulen Museum

Voortgang
cultuureducatie voor primair
en voortgezet onderwijs
ontwikkeld (Velsense
Interscolaire, Jungle Book).
- Vanaf het schooljaar
2009/2010 worden
combinatiefunctionarissen
ingezet op het gebied van
onderwijs, cultuur en sport
- In 2009 zijn diverse
evenementen georganiseerd,
met cofinanciering van de
Provincie (Beeckestijn Pop,
Visbakfestival, Havenfestival en Cultuurnacht)
- De culturele instellingen
hebben in hun beleidsplannen ideeën ontwikkeld
voor het bereiken van
nieuwe doelgroepen

In 2009 is de gemeentelijke
2- en 3-dimensionale kunstcollectie en de kunst in de
openbare ruimte gefotografeerd en in een database
opgenomen. In 2010 wordt
bekeken hoe deze kan
worden ingezet om de
bewustwording van kunst en
cultuur te bevorderen
Door Natuurmonumenten is
in 2009 een plan van aanpak
voor de realisatie van een
dependance van de
Zandwaaier opgesteld.
Hierbij is de nieuwe
huisvesting van het Pieter
Vermeulen Museum
meegenomen. In overleg
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang
met de provincie wordt
bezien of de huisvesting van
het Pieter Vermeulen
Museum naar voren
kan worden getrokken

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Cultuur en culturele voorz.

Rekening
2008

Resultaat na bestemming

Primitieve
begroting
2009

4.722

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

4.629

Rekening
2009

4.609

Saldo
2009

4.626

-17

Op het totaal van 35 sportcomplexen met diverse accommodaties en voorzieningen (buitensport,
binnensport en zwembad) zijn per saldo € 106.000 meeropbrengsten binnengekomen. Samen met een
opbrengst uit Breedtesportimpuls is dit de belangrijkste verklaring van het saldo.
Indicatoren
Omschrijving

Realisatie
2008

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Het % inwoners dat deelneemt aan kunst
en cultuur

Nb

0-meting

22%

Het % inwoners dat gebruik maakt van het
aanbod

Nb

0-meting

64%

30%

30%

33%

Het % inwoners dat lid is van de
gemeentelijke openbare bibliotheek

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010:

Handhaving van het huidige kwaliteitsniveau van de bibliotheekvoorziening dat aansluit op de landelijke
en provinciale stimulansen voor bibliotheekvernieuwing.

Beleidskaders:
Beleidskaders

Kunst- en Cultuurnota
Regeling kunstcommissie
Verordening bibliotheek

Wanneer
vastgesteld door de
Raad
25-09-2008
01-07-2003
01-04-2006

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

2009-2012

2011
n.v.t.
n.v.t.

Onbepaald
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6. Sport en Recreatie
Bestuurlijk programmamanager: mw. ir. A.V. Baerveldt
Ambtelijk programmamanager: dhr. R. Wit

Omschrijving programma:
Het realiseren en in stand houden van een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van sport- en
recreatiemogelijkheden
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Programma 6
Sport en Recreatie
Bestuurlijk programmamanager: mw. ir. A.V. Baerveldt
Ambtelijk programmamanager: dhr. R.Wit

Doelstellingen:
•
een hogere deelname aan sport(activiteiten) van de
inwoners van Velsen
•
een goede waardering van sportaccommodaties

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het creëren en in stand houden van een
adequaat aanbod van
sportaccommodaties
70% sportdeelname in 2011

Blijvend passend sportaanbod voor
Velsenaren met hierbij actieve
aandacht voor nieuwe trends en
ontwikkelingen
Versterken van lokale
sportverenigingen
Goed toegankelijk sportloket

Indicatoren
• Het areaal sportaccommodaties in Velsen
• Bezettingsgraad gemeentelijke accommodaties

• Sportdeelname (per wijk): via de (leefbaarheid-)
monitor
• Aantal burgers dat voldoet aan de NNGB-norm
• Aantal nieuwe (proef)projecten voor specifieke
groepen

• % leden van sport verenigingen in relatie tot aantal
burgers
• % tevredenheid van burgers en organisaties over
gemeentelijk sportloket

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen

Het sportklimaat in Velsen is goed. Het areaal sportaccommodaties is adequaat, het aanbod is over het
algemeen toegesneden op de vraag. De accommodaties voldoen aan de specifieke eisen en zijn door
structureel goed beheer en onderhoud in goede staat. Op enkele punten wordt door de gebruikers,
sportverenigingen een tekort aan capaciteit gesignaleerd. Dat geldt met name voor bepaalde sportparken
(hockey en voetbal) en voor het zwembad. Sportpark Rooswijk behoeft een grondige opknapbeurt en
aanpassingen op het gebied van functionaliteit, veiligheid en efficiency.
De inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen en geven deze het gemiddelde cijfer 7,4 (Leefbaarheidmonitor 2009). De benutting (bezettingsgraad) is zeer goed te noemen, bij de sporthallen
bijvoorbeeld gemiddeld 87% en de gymzalen 75%. Van het zwembad wordt circa 292.000 keer per jaar
gebruik gemaakt.
De sportdeelname in Velsen stijgt. In 2009 doet 71% van de Velsenaren aan sport. Hiermee is één van de
hoofddoelen uit de kadernota Sportbeleid (70% in 2011) reeds bereikt. Daarnaast is er gepeild in
hoeverre Velsenaren aan de Nationale Norm Gezond Bewegen voldoen. 77% van de Velsenaren zegt
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tenminste 30 minuten gedurende vijf dagen per week matig intensief te bewegen (Leefbaarheidmonitor
2009).

Sportaccommodatiebeleid
De nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 is op 17 december 2009 vastgesteld door
de raad. In 2010 worden meerdere doelstellingen uit de nota gerealiseerd, zoals het realiseren van
kunstgrasvelden op sportpark Driehuis (RKVV Velsen) en op Schoonenberg (KHC Strawberries), het
verbeteren van de akoestiek in gymzalen en sporthallen. Besloten is ook tot een revitalisering van
sportpark Rooswijk, de planvorming start in 2010.

Sportdeelname en de sportorganisaties
In vijf jaar tijd is de sportdeelname met 7% gestegen naar 71% in 2009. Het aantal JeugdSportPasbezitters (JSP) is in het tweede jaar verder toegenomen. Bij het uitvoeren van sportprojecten wordt vaker
een relatie gelegd met voeding en een gezonde leefstijl. De sportdeelname onder volwassenen en mensen
met een beperking kan nog worden verbeterd met projecten voor deze doelgroepen.
Het proefproject Budosport was helaas minder succesvol dan verwacht. Het bleek moeilijk om een
specifieke groep jongeren te laten deelnemen. Andere specifieke projecten voor de jeugd zoals de
JeugdSportPas en Club Extra deden het goed in 2009. Aangepaste sport voor mensen met een beperking
en ouderen behoeft nog aandacht.
Voor het versterken van de sportverenigingen is een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een themaavond over sponsoring en arbeidszaken bij de vereniging, jeugd met een rugzakje en een cursus
vrijwilligers werven en behouden. Deze activiteiten hebben een goede waardering gekregen.
Het digitaal sportloket is operationeel. De site is te vinden op: www.sportloketvelsen.nl

Combinatiefuncties
Voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen voor schooljaar 2009-2010 is met lokale partners een
plan van aanpak en lokale overeenkomst afgesloten. Een aantal combinatiefunctionarissen is reeds
aangesteld en gestart in het onderwijs, de sport en de cultuur. De functies worden ingezet vanuit de
landelijke regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur.
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Strand
Een aantal beheertaken is in 2009 overgedragen aan de strandverenigingen. De ervaringen zijn positief.
De verenigingen pakken steeds beter hun rol op, zodat de gemeente niet meer hoeft in gaan op
individuele zaken van strandhuisjesbewoners. Hierdoor kan de gemeente zich toeleggen op haar
beheerdersrol op het strand. De komende jaren zullen de verenigingen verder in hun rol groeien en
kunnen mogelijk nog enkele taken overgedragen worden.

Speerpunten 2009:
Speerpunt
Sportaccommodaties

Doelstelling
Realiseren en in
stand houden van
kwalitatief en
kwantitatief goed
aanbod van sport- en
recreatiemogelijkheden

Activiteit
Opstellen beleidsplan
accommodaties

Voortgang
Nota accommodatiebeleid
voor sportief Velsen 20102015 is op 17 december 2009
vastgesteld

Sportdeelname
(RSO)

70% sportdeelname
in 2011

BSI-projecten (20062009)

Combinatiefuncties (zie ook
programma 4)

Aanstellen
combinatiefuncties
die samenwerking
tussen brede
scholen, sport en
cultuur intensiveren

Opstellen
visiedocument

Op 2 april 2009 is de
eindevaluatie van BSIprojecten aan de raad
gepresenteerd
Met lokale partners is een
lokale overeenkomst en plan
van aanpak gesloten

Compensatie
huurverhoging
strandverenig-ingen

Door het overdragen
van beheertaken aan
strandverenigingen
kan de gemeente
zich meer toeleggen
op de regierol

De strandverenigingen ontvangen een
korting op de huurprijs
van de strandhuisjes
voor het overnemen
van beheertaken. Door
deze inkomstenderving is een nadeel
ontstaan

Een aantal beheertaken is in
2009 overgedragen aan de
strandverenigingen. De
gemeente legt zich meer toe
op haar beheerdersrol op het
strand. De komende jaren
kunnen mogelijk nog enkele
taken overgedragen worden
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Toelichting:
Vier BSI-projecten worden na 2009 voortgezet. Dit zijn JeugdSportPas, Verenigingsondersteuning,
Extra Gym en Voeding en beweging.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Sport en recreatie

Rekening
2008

Resultaat na bestemming

Primitieve
begroting
2009

1.802

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

1.870

Rekening
2009

2.264

Saldo
2009

2.106

158

Indicatoren
Omschrijving
Sportdeelname in Velsen
Tevredenheid over sportaanbod in Velsen

Realisatie
2008
62%
-

Streefwaarden
2009
69%
-

Realisatie
2009
71%
7,4

% leden verenigingen in relatie tot aantal
burgers

-

-

-

Aantal burgers dat voldoet aan de NNGBnorm

-

-

77%

6.432

7.000

6.950

Aantal deelnemers aan schoolsport
(primair onderwijs) - en bewegingsactiviteiten

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

Geen uitgangspunten geformuleerd.

Beleidskaders:
Beleidskaders

Kadernota sportbeleid
Nota sportaccommodaties
Breedtesportimpuls (2006-2009)
Regeling tot het in gebruik nemen
van de gemeentelijke sportterreinen
Regeling tot het in gebruik nemen
van de gemeentelijke sporthallen en
gymzalen

Wanneer
vastgesteld door de
Raad/College
26-06-2008
17-12-2009
17-06-2004
08-12-2009

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

4 jaar
5 jaar
4 jaar
1 jaar

3e kwartaal 2010
3e kwartaal 2010
4e kwartaal 2010

08-12-2009

1 jaar

4e kwartaal 2010
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Beleidskaders

Regeling tarieven en voorwaarden
voor het in gebruik geven van
gemeentelijk zwembad De Heerenduinen.
Kustvisie BOR

Wanneer
vastgesteld door de
Raad/College
08-12-2009

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

1 jaar

4e kwartaal 2010

2006

2016

2010
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7. Openbare ruimte
Bestuurlijk programmanager: dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager: dhr. R. Wit

Omschrijving programma:
Aanleg en het beheer van de openbare ruimte: wegen, groen, water, parkeren en verkeer
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Programma 7
Openbare ruimte
Bestuurlijk programmamanager: dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager: dhr. R. Wit
Doelstellingen:
•
Aanleg en beheer van de openbare ruimte: wegen,
groen, water, parkeren en verkeer.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Bijdragen aan:
• een duurzaam gebruik;
• een leefbare en veilige woon- en leefomgeving door middel
een kwalitatief goede inrichting;
• beheer en onderhoud in overeenstemming met actuele
normen.
• Het minimaal handhaven van de tevredenheid van de
burgers over de woonomgeving binnen de bestaande
budgetten.

Het optimaliseren van de bereikbaarheid binnen de
randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Indicatoren
Wegen:
• % Inwoners dat tevreden is met de
woonomgeving.
• % van de wegen dat kwalitatief
technisch voldoende is.
Groen:
• % Inwoners dat tevreden is met het
groen in de gemeente.
Schoonhouden:
• De tevredenheid van de inwoners
met de mate van schoon zijn van de
openbare ruimte.
• % van de ruimte dat een bepaalde
mate van schoon zijn heeft.
Parkeren:
• Het ervaren van parkeeroverlast
door de inwoners.
• De gemeten parkeerdruk in de
Velsense wijken.
Bereikbaarheid:
• De doorstroomtijd op de route van
de A22 – Parkweg – Stationsweg –
Pontplein – Kanaaldijk.
• Tevredenheid van de
inwoners van Velsen over de
bereikbaarheid havengebied en
strand.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen:

Openbaar vervoer:
Afgelopen jaar is gezamenlijk met de provincie het ontwerp voor de HOV lijn verder uitgewerkt.
Verder is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In februari 2010 is hierover door de Raad
een besluit genomen.
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Bereikbaarheid:
Om IJmuiden bereikbaar te houden is in 2009 verder gewerkt aan het realiseren van een plan dat als doel
heeft een betere ontsluiting in combinatie met het autoluw maken van de Lange Nieuwstraat. Het
ontwerp van de inprikker Gijzenveltplantsoen is vastgesteld. De uitvoering zal in 2010 starten. Direct
hierna zal de inprikker Merwedestraat worden gerealiseerd. Aan de Noordkant is de situatie
ingewikkelder. In 2009 is veel overleg gevoerd en een model opgesteld op basis waarvan later een keuze
moet worden gemaakt. Dit moet in 2010 uitmonden in een voorstel voor de ontsluiting van de Noordzijde van IJmuiden.

Verkeersveiligheid:
Ten aanzien van de verkeersveiligheid is in 2009 in nauwe samenwerking met scholen en wijkplatforms
een uitvoeringsprogramma opgezet rondom de verkeersveiligheid rond scholen. De maatregelen die
hieruit voortvloeien zijn voor een klein gedeelte al in 2009 uitgevoerd. Het grootste gedeelte van de
maatregelen zal in 2010 tot uitvoering komen. Het beleid ten aanzien van het inrichten duurzaam veilig is
in 2009 voortgezet.
Groen:
In 2009 zijn diverse speelvoorzieningen, in het kader van het speelplan, vervangen. Hiermee blijft de
gemeente voldoen aan het Besluit van attractie en speeltoestellen. Ten behoeve van het speelplan 2010
wordt een lijst van speelvoorzieningen opgesteld waarvoor vervanging noodzakelijk is.
Eveneens is de renovatie van laanbomen en plantsoenen voor uitvoering gereed gemaakt zodat dit begin
2010 kan worden uitgevoerd. In het voorjaar en de zomer van 2010 zal een gemeentebrede inspectie
plaatsvinden op basis waarvan een nieuwe (meerjaren)lijst voor plantsoenen zal worden opgesteld.
De voorbereiding van de grootschalige renovatie van het gemeentelijke plantsoen aan de Heerenduinweg
(tussen zwembad Heerenduinen en Zeeweg) is ook in 2009 gestart. Inmiddels is er een definitief ontwerp
en wordt het bestek voor de uitvoering opgesteld. De uitvoering zal in het najaar van 2010 plaatsvinden.
Nu de gemeenteraad van het voornemen om de cultuurhistorische parken af te stoten heeft afgezien is het
onderhoud daarvan inmiddels weer opgepakt. De beheerplannen van de meeste parken zijn aan
herziening toe. In 2010 wordt gewerkt aan nieuwe of geactualiseerde plannen voor alle parken en
begraafplaatsen.
Het gemeentelijke duingebied ten westen van IJmuiden ligt binnen de begrenzing van het Natura 2000
gebied. Om aan de doelstellingen van Natura 2000 te voldoen moet het beheer daarop worden afgestemd.
De provincie Noord-Holland gaat in 2010 beginnen met een beheerplan voor het gebied in Zuid-
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Kennemerland. Daarop volgend kan een gebiedsspecifiek plan worden gemaakt voor het gemeentelijke
deel.

Hondencontrole:
Om het aantal geregistreerde honden actueel te houden heeft in het laatste kwartaal van 2009 een
hondencontrole plaatsgevonden.

Speerpunten
Speerpunt
Goede ontsluiting
van IJmuiden en de
stranden van
Velsen

Doelstelling
Verbeteren van de
bereikbaarheid en
doorstroming in
Velsen

Activiteit
• Het vaststellen en
uitvoeren van
maatregelen volgens
het project
“Bereikbaarheid
Kust”

• Uitwerking
realisatie HOV

• Onderzoek
haalbaarheid
herinrichting
Kromhoutstraat

• Opstellen
uitvoeringsplan
fietsbeleidsplan
• Revitalisering
toegangsroute
IJmuiden aan Zee

Duurzaamheid

Duurzame openbare
verlichting tegen
een zo laag
mogelijk
energieverbruik

Uitvoeren OVbeleidsplan 2008

Voortgang
Dit is een lopende activiteit.
Met een pendelbus worden
vanuit de weide in Wijk aan
Zee op mooie dagen badgasten
voor Velsen Noord vervoerd.
Verder wordt in 2010 onder
andere met subsidie vanuit het
programma Bereikbaarheid
Kust een fietspad aangelegd
langs de Reijndersweg. Ook
wordt tegelijkertijd de
parkeercapaciteit uitgebreid.
In 2009 is in nauw overleg met
de Provincie het ontwerp
verder uitgewerkt.
Tegelijkertijd is er gewerkt aan
een samenwerkingovereenkomst waarin de taken en
verantwoordelijkheden bij de
realisatie zijn vastgelegd.
Het ontwerp van de
Kromhoutstraat is na een
uitvoerig participatie en
inspraaktraject vastgesteld. De
uitvoering zal als alle
financiële middelen ter
beschikking komen in 2010
starten en zal ongeveer een jaar
in beslag nemen.
Het uitvoeringsplan van het
fietsbeleidsplan is in februari
2010 ter besluitvorming
voorgelegd aan de Raad.
Zie voortgang haalbaarheid
herinrichting Kromhoutstraat

In 2009 is de Beleidsvisie
Openbare Verlichting
vastgesteld. In dit plan is
bijzondere aandacht voor de
milieubelasting van openbare
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang
verlichting

Groenbeleid

Vertalen
groenbeleid naar de
praktijk

Opstellen beheerplannen voor het
stedelijk groen vanuit
het Groenbeleidsplan

Verbetering
ontsluiting
Noorderstrand

Verbetering
fietsbereikbaarheid
en fietsveiligheid

Aanleg fietspaden
Reijndersweg en
uitbreiden
parkeergelegenheid

In de beleidsnotitie Ruimte
voor Groen is het
kwaliteitsniveau van de
plantsoenen vastgelegd. De
parken worden vooralsnog
onderhouden op basis van de
(oude) beheerplannen
Zie voortgang vaststellen en
uitvoeren maatregelen volgens
het Project Bereikbaarheid
Kust

Realiseren van
investeringsprojecten

In stand houden van
kapitaal-goederen

Specificatie wordt nog
opgenomen

In 2009 is een aantal
herinrichtingen voltooid. De
herinrichting van de Van
Dalenlaan en de herinrichting
van de Lange Maad zijn
afgerond. Verder is de ontsluiting van de Broekerwerf in
oktober 2009 gestart

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Openbare ruimte

Rekening
2008

Resultaat na bestemming

13.581

Primitieve
begroting
2009

14.882

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

Rekening
2009

14.684

Saldo
2009

18.286

-3.602

Het saldo van het programma betreft vooral de uitgaven Westelijke Randweg die, samen met de ermee
samenhangende onvoorziene kosten explosievenonderzoek en –opruiming, in 2009 zijn afgewikkeld. Ter
dekking van een groot deel van deze kosten is een bedrag aanwezig in de desbetreffende reserve.
Indicatoren
Omschrijving
Waardering van de inwoners van
Velsen voor de openbare ruimte.
Aantal klachten bij het Meldpunt
Openbare Ruimte.
% van de wegen dat kwalitatief
technisch voldoende / onvoldoende is.

1

Realisatie
2008
7,4 1

Streefwaarden
2009
7,4

Realisatie
2009
6,8

3100

3500

2637

75% / 8%

84% / 9%

1

Waardering woonomgeving.
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Omschrijving
% Inwoners dat tevreden is met het
groen in de gemeente.
In 2009 gewijzigd in ‘rapportcijfer
groenvoorziening’.

Realisatie
2008
70%

Streefwaarden
2009
70%

Realisatie
2009

7,2

De mate van schoon zijn van de
openbare ruimte.
Parkeerdruk in de Velsense wijken.

B

B (meting
ReinUnie)

Max 90%

Onderzoek naar
parkeerdruk wordt
in 2010 uitgevoerd
Dit kengetal is niet
goed te meten.
Deze vervalt.

De doorstroomtijd op de route van de
A22 – Parkweg – Stationsweg –
Pontplein – Kanaaldijk.

p.m.

p.m.

Tevredenheid van de inwoners van
Velsen over de bereikbaarheid
havengebied en strand

p.m.

p.m.

7.0 (Leefbaarheidsmonitor 2009)

Aantal geregistreerde honden per 31-12

4.176

4.200

4.208

644

1.132

2.003

Aantal opgelegde parkeerboetes

Toelichting
Er heeft in 2009 geen wegeninspectie plaatsgevonden. Deze staat nu gepland voor 2010. Omdat een
jaarlijkse inspectie niet heel veel nieuwe informatie oplevert, is besloten om vanaf 2010 tweejaarlijks te
gaan inspecteren.
Ten aanzien van het parkeerbeleid is in 2008 de kadernota aangenomen. In 2009 zijn de parkeernormen
opnieuw vastgesteld. 2010 zal worden besteed aan het opstellen van een aantal uitwerkingsnota’s.

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Onderzoeken of bijstelling gewenst is van het LVVP waar het betreft de rondweg om Driehuis en
bezien wat de mogelijkheden zijn voor een goede ontsluiting van IJmuiden door openbaar vervoer
(lightrail) en/of via de weg. Aspecten: a. bereikbaarheid van de kust; b. ontsluiting havengebied;
c. vluchtroutes in geval van calamiteiten.
• In het belang van de bereikbaarheid van de kust en haven, alsmede de aantrekkelijkheid van de
strandroute, worden mogelijkheden onderzocht (ruimtelijk en financieel) om de Kromhoutstraat
opnieuw in te richten. Het streven is er op gericht om nog in 2009 te starten met de werkzaamheden.

1

Geen cijfers; inspectie wegen eens per twee jaar
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Beleidskaders:
Beleidskaders

LVVP
Parkeerbeleidsplan
Wegsleepverordening
Bomenplan Velsen
Groenbeleidsplan
Openbare Verlichtingplan
Verordening op de heffing en
invordering van hondenbelasting
2009
Verordening op de heffing en
invordering van parkeerbelasting
2009

Wanneer
vastgesteld door
de Raad
2004
2008
2003
2003
2008
2008

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

10-15 jaar
10-15 jaar
Onbepaald
5
10-15 jaar
5 jaar

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2010
n.v.t.
n.v.t.

11-12-2008

1 jaar

Jaarlijks in december

11-12-2008

1 jaar

Jaarlijks in december
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8 Milieu, riolering en afvalstoffen
Bestuurlijk programmanager: dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager: dhr. R. Wit

Omschrijving programma:
Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving en het stimuleren van een duurzame
ontwikkeling
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8. Milieu, riolering en afvalstoffen
Bestuurlijk programmamanager: dhr. drs. A. Verkaik
Ambtelijk programmamanager: dhr. R. Wit

Doelstellingen
• Een gezonde, schone en hygiënische
leefomgeving
• Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het bevorderen van een gezonde, schone en hygiënische
leefomgeving.
Het stimuleren een duurzame ontwikkeling
Het stimuleren van afvalpreventie, het hergebruik en nuttig
toepassen van afvalstoffen.
Het afwateren vanuit de bebouwde omgeving
Het beschermen van bodem, grondwater en oppervlaktewater

Indicatoren
• luchtkwaliteit
• geluidshinder
• ervaren overlast van vervuiling
• duurzaam bouwen
• duurzaam inkopen
• Aantal woonhuisaansluitingen.
• % opgehaald GFT
• Aantal meter aangelegd en
vervangen riool
• Nader te ontwikkelen in GRP
2010

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen

In 2008 heeft de gemeenteraad het milieubeleidsplan 2008 – 2012 vastgesteld.
De belangrijke thema’s zijn stimuleren van duurzame ontwikkeling en luchtkwaliteit. Bij het stimuleren
van duurzame ontwikkeling is ingezet op mobiliteit. Daarnaast wordt een plan van aanpak gemaakt om
het gebruik van de fiets te stimuleren en is gestart met een onderzoek naar schoon vrachtverkeer. Uit het
bedrijfsleven komen steeds meer initiatieven om alternatieve energiebronnen aan te wenden (warmte
koude opslag / windmolens). De komende jaren zal dan ook in het teken staan van het binnen de
gemeente mogelijk maken van deze alternatieve duurzame bronnen. Ook duurzaam bouwen en duurzame
renovatie zullen de komende jaren de milieuagenda blijven bepalen.
Voor wat betreft luchtkwaliteit is er een samenwerkingsprogramma, het NSL. Dit is een samenwerkingsprogramma van rijksoverheid en decentrale overheden in de gebieden waar de normen worden overschreden of waar overschrijdingen kunnen worden verwacht. Het NSL bestrijkt een aantal provincies
waaronder delen van de provincies Noord-Holland. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma’s Luchtkwaliteit (RSL’s) opgesteld, die mede de basis vormen voor het NSL. Over dit RSL
hebben de provincie en gemeenten bestuurlijke besluiten genomen in het voorjaar van 2008. Het RSLNSL vormt de kern van de Wet luchtkwaliteit.
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Het actieplan luchtkwaliteit bevat maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond en
maakt deel uit van het RSL-NSL. In Noordvleugelverband vindt zes keer per jaar afstemming plaats
over de voortgang van het NSL. De milieudienst neemt namens de IJmondgemeenten deel aan dit
afstemmingsoverleg.

Riolering, hemel- en grondwater:
In 2009 is een bergbezinkbassin gerealiseerd in de Orionweg. Daarbij zijn ook 2 stuwputten gerealiseerd
die aangestuurd worden op basis van gemeten waterniveaus (Real Time Control). Deze uitgevoerde
werken leveren een grote bijdrage in het terugdringen van het aantal riooloverstorten. Verder is daar
waar mogelijk hemelwater- of infiltratieriolering aangebracht (afkoppelen).
Beheersystemen:
Het beheersysteem is in 2009 systematisch gecontroleerd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de
opgeslagen data sterk verbeterd.
Verder is in 2009 nieuwe software geïmplementeerd waarbij verschillende rioleringsthema’s kunnen
worden gevisualiseerd. Het gaat dan om onder andere kaarten waarin gegevens over ouderdom,
technische staat, afmetingen rioleringsbuizen, rioolinspecties e.d. kunnen worden weergegeven.
Inmiddels is 76 km riolering geïnspecteerd (28,8%).
Gemeentelijke Rioleringsplan:
Ten behoeve van het opstellen van het nieuwe GRP zijn in 2009 de voorbereidende werkzaamheden
gestart, waaronder de bovengenoemde verbetering van het beheersysteem en het controleren van de
werking van gemalen en riooloverstorten.
Waterloket:
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke watertaken dient de gemeente een waterloket in
te stellen. Hiervoor wordt het al bestaande meldpunt BOR gebruikt.
Landelijk Beleid:
In 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken van kracht geworden. De Wet levert de gemeente twee
nieuwe wettelijke zorgplichten op, te weten een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Deze nieuwe
zorgplichten krijgen beleidsmatig een plaats in het nieuw op te stellen GRP.
Verder is eind 2009 de nieuwe Waterwet in werking getreden. Met de wet is het bestaande wettelijke
instrumentarium gestroomlijnd en gemoderniseerd De wet vervangt een groot aantal andere wetten en
regelt met name de vergunningverlening van grondwateronttrekkingen, warmte-/koude opslag, lozing op
oppervlaktewateren e.d. Op grond van deze wet kunnen door burgers en bedrijven vergunningaanvragen
en meldingen bij de gemeente worden gedaan die door derden (bijv. Hoogheemraadschap) worden
behandeld. De wet is daarmee vergelijkbaar met de Wabo.
Afval:
In 2009 is in Velsen een nieuwe Afvalstoffenverordening vastgesteld. Voorheen was dit een onderdeel
van de APV. Inhoudelijk heeft deze wijziging geen gevolgen voor de inzameling van huishoudelijk
afval. Met ReinUnie zijn afspraken gemaakt over te leveren rapportage van de gerealiseerde
scheidingsresultaten van huishoudelijk afval. Dat houdt in dat er vanaf 2010 kwartaalrapportages komen
waaruit blijkt in welke verhouding huishoudelijk afval wordt gescheiden in de verschillende fracties
zoals GFT, kunststof, glas, papier, bouw en sloopafval, chemisch, bruin en witgoed, restafval. Die
rapportage worden opgenomen in de gemeentelijk planning en control cyclus.
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Speerpunten 2009:
Speerpunt
Luchtkwaliteit

Doelstelling
Tenminste voldoen
aan de wettelijke
normering.
Bij uitvoering van
plannen rekening
houden met
normen en
mogelijkheden tot
verbetering

Geluidhinder

Bij uitvoering van
plannen rekening
houden met
normen en
mogelijkheden tot
verbetering
Binnenniveau van
de woning voldoen
aan de wet
Duurzame
nieuwbouw van
woningen, scholen
en kantoren
volgens het
instrument GPRgebouw niveau 7

Duurzaam
bouwen

Duurzaam
inkopen

100 procent
duurzaam inkopen
in 2015. Dit
betekent dat de inkopen voldoen aan
de duurzaamheidseisen die op dat
moment voor de
desbetreffende
productgroepen
zijn opgesteld

Activiteit
Het opstellen en
uitvoeren van het
actieprogramma
luchtkwaliteit.
Realisatie aardgas
vulpunten,
stimulering
duurzame mobiliteit
bij gemeente,
monitoring meet
punten luchtkwaliteit.
Havenroute
Uitvoeren
actieprogramma EU
omgevingslawaai.
Sanering woningen
op A-lijst
(wegverkeer) en raillijst met hinder
boven 65 dB(A)

Voortgang
Inspraak is afgerond en verwerkt
in het actieplan. Het college heeft
het definitieve plan vastgesteld.
Projecten als realisatie aardgas
vulpunt, duurzame mobiliteit e.a.
zijn in uitvoering.

Het actieplan EU omgevingslawaai is vastgesteld het college
en opgestuurd naar VROM. De
sanering van weg en railverkeer
vind plaats conform de
programmering van het ISV.

Implementatie
instrument GPRgebouw in
samenwerking met
BWT en
marktpartijen

De licenties GPR gebouwen zijn
beschikbaar gesteld aan o.a.
architecten en
projectontwikkelaars.
In samenwerking met BWT en
marktpartijen wordt gestimuleerd
om GPR te gebruiken bij
kansrijke projecten. Een nieuwe
versie – GPR Gebouw 4.0 – is
geïmplementeerd. Dit brengt een
wijziging in de opbouw van het
ambitieniveau met zich mee.
Actualisatie
Duurzaam inkopen sluit aan bij
inkoopbeleid
de actualisatie van het
inkoopbeleid. Momenteel zal een
Voor de
externe partij worden gevraagd
productgroep energie de actualisering van het inkoopwordt onderzocht wat en aanbestedingenbeleid op te
de mogelijkheden
pakken.
zijn voor alternatieve
energieopwekking
(zon, wind) op
gemeentelijke
gebouwen
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Speerpunt
Gemeentelijk
Rioleringsplan

Afval

Doelstelling
Het in stand
houden van een
kwalitatief goed
rioolstelsel door
rioolvervanging en
aanpassing met als
doel: bescherming
van volks- en
diergezondheid
afwatering vanuit
de bebouwde
omgeving
bescherming
van bodem,
grondwater en
oppervlaktewater.
Kunststofverpakkingen
gescheiden van het
restafval
verwerken.

Activiteit
• rioolvervanging
• afkoppelen verhard
oppervlak
• plaatsing
stuwputten
• realisatie RTC
opstellen nieuw
gemeentelijk
rioleringsplan

Voortgang
• ca. 3 km riool aangelegd
• 2 stuwputten geplaatst
• 1 bergbezinkbassin
gerealiseerd
• Voorbereiding gestart nieuw
GRP

Zorgdragen dat HVC
kunststofverpakkingen gescheiden
van het restafval gaat
verwerken.

In september 2009 is gestart met
de gescheiden inzameling van
kunststof verpakkingsmaterialen.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Milieu, riolering en afvalst.

Resultaat na bestemming

Rekening
2008

-2.120

Primitieve
begroting
2009

-2.568

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

Rekening
2009

-2.188

Saldo
2009

-2.230

42

Indicatoren
Omschrijving

Luchtkwaliteit
Geluidshinder
Aantal wegen waar stil asfalt wordt
toegepast
Duurzaam bouwen
percentage nieuwbouwplannen
woningen/scholen/kantoren gebouwd
conform doelstelling uit milieubeleidsplan
Duurzaam inkopen
Percentage % duurzame inkoop

Realisatie
2008

Streefwaarden
2009

Realisatie
2009

30%

60%

50%

75%

Ervaren overlast van vervuiling
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Omschrijving

Realisatie
2008

Aantal woonhuisaansluitingen
% opgehaald GFT
Aantal meter aangelegd en vervangen riool

29.649

Streefwaarden
2009
30.009

Realisatie
2009

3.000

3.000

3.000

29-02-2008

28-02-2009

28-02-2009

29.417

Rioleringsbeleid (GRP 2010)
Aantal wegen waar stil asfalt wordt
toegepast
Opleggen gecombineerde aanslagen

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Bijzondere aandacht voor luchtkwaliteit (fijnstof) en geluid (Schiphol)
Beleidskaders
Beleidskaders

Wanneer
vastgesteld door
de Raad

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

Actieprogramma luchtkwaliteit.

2008

4 jaar

2009

Actieplan EU omgevingslawaai.

2008

5 jaar

2009

Milieubeleidsplan.

2008

4 jaar

2009

Milieuwerkprogramma.

2008

1 jaar

2009

Gemeentelijk rioleringsplan.

2005

5 jaar

2010

APV (afvalinzameling)
Verordening op de heffing en
invordering van rioolrechten 2009
Verordening op de heffing en
invordering van
afvalstoffenheffing 2009

02-04-2009
11-12-2008

1 jaar
1 jaar

Jaarlijks
Jaarlijks in december

11-12-2008

1 jaar

Jaarlijks in december

Begroting 2009 Milieudienst
IJmond

2008

1 jaar

Jaarverslag Milieudienst
2009
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9. Ruimtelijke ordening en Wonen
Bestuurlijk programmanager: mw. A.M. Korf
Ambtelijk programmamanager: dhr. A. de Jong

Omschrijving programma:
Het ontwikkelen en behouden van de kwaliteit van het wonen in de gemeente Velsen, alsmede het
bewaken van een passend gebruik van terreinen en gebouwen.
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Ruimtelijke ordening en Wonen
Programma 9
Bestuurlijk programmamanager: mw. A.M. Korf
Ambtelijk programmamanager:
dhr. A. de Jong

Doelstellingen:
• Het ontwikkelen en behouden van de fysieke kwaliteit van het
leefklimaat in de gemeente Velsen, alsmede het bewaken van een
passend gebruik van terreinen en gebouwen.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het bieden van een afwegingskader voor de verschillende
ruimteclaims voor de komende 10 jaar.

Indicatoren
Aantal bestemmingsplannen
en voorontwerpen

Het binnen dit afwegingskader voorbereiden en begeleiden van de
realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen.

Vastgestelde RFK’s en
startdocumenten

Het actief en verantwoord verwerven en exploiteren van gronden en
gebouwen ten behoeve van de realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen.
Het bevorderen van en toezien op het gebruik van percelen conform
de (gebruiks-)bepalingen van het bestemmingsplan.

Vastgestelde Structuurvisie
Velsen en vastgestelde Nota
grondbeleid, moties e.d.
Aantal maal toepassen
bestuursdwang in relatie tot
het aantal aangevraagde
Vergunningen
Aantal woningen in de
kernvoorraad
% restauraties

Het bevorderen van een kwantitatieve en kwalitatieve
woningvoorraad, die kan voorzien in de eigen woningbehoefte.
Het in standhouden van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen en
het bewust maken van inwoners van de waarde van het cultuur
historisch erfgoed.
Ervaren van het woongenot in de gemeente Velsen.

Uitkomst Leefbaarheidmonitor

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen:

Wet Ruimtelijke Ontwikkeling (WRO):
In het kader van de Wet Ruimtelijke Ontwikkeling is een nieuw proces voor het onderdeel startdocument
van de WRO ontwikkeld. Het heeft het Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) vervangen.
Wonen:
Het woonwensen en woningmarktonderzoek is uitgevoerd op basis waarvan de gemeente een woonvisie
kan opstellen. AWV Eigen haard is een pilot begonnen om koopwoningen bereikbaar te maken voor
starters .Voorts zijn een aantal startdocumenten vastgesteld: Lange Nieuwstraat, Planetenweg, President
Steynstraat.
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Projecten:
In o.a. de volgende projecten is voortgang geboekt zoals het bepalen van de ontwikkelrichting voor de
Grote Buitendijk, de start van de tweede fase van de woonwagenlocatie de Oude Pontweg,de keuze voor
het plan van Multi Vastgoed B.V. voor het nieuwe winkelcentrum IJmuiden.
In Velsen Noord is het wijkontwikkelingsplan uitgewerkt in het programma Frisse Wind. Een belangrijke
stap is in 2009 gemaakt door de beslissing over het niet verplaatsen van het Gildenspoor. Daarnaast zijn op
fysiek, sociaal en economisch gebied diverse vorderingen te melden (herstructureringsplan Rooswijk,
nieuwbouw Ladderbeekstraat, herstructurering Wijkermeerweg, haalbaarheidsonderzoek Brede School).
De economische recessie heeft zich gemanifesteerd in een aantal plannen dat vertraging heeft opgelopen
zoals het Stadspark en de Kustvisie. Al dan niet beïnvloed door de recessie heeft het in de markt zetten van
bedrijfsterrein de Grote Hout niet de beoogde resultaten opgeleverd.
Regionale samenwerking:
Op samenwerkingsgebied valt de Metropool Regio Amsterdam te melden en het bestuurlijk manifest van
de raad. Op IJmond-niveau worden regionale standpunten voorbereid. Velsen en Zuid-Kennemerland
hebben een pilot van een jaar uitgevoerd op het gebied van de woonruimteverdeling waarbij de woningmarkt voor elkaars woningzoekende is opengesteld.

Speerpunten
Speerpunt
Bestemmingplannen / invoering
WRO

Doelstelling
Geven van juridisch
kader voor
ruimtelijke plannen

Activiteit
Besluitvormingsrijp
maken plannen o.a.:
• Stationsgebied
Beverwijk
• Corus

Omgevingsvergunning

Samenbrengen van
diverse
vergunningen op het
gebied van bouw,
gebruik en milieu
Verhogen
aantrekkelijkheid
centrum voor
bewoners en
winkeliers en zo
mogelijk toevoegen
van woningen en
overige functies in
het centrumgebied

Opzetten van één loket
voor alle vergunningen
(omgevingsvergunning) (zie ook
programma 1)
• Randvoorwaarden
zijn opgesteld
• Selectie marktpartij
• Gestart met het
vervaardigen van een
ontwikkelplan met
Multi Vastgoed B.V.
• Het starten van
diverse communicatie
trajecten voor het
verkrijgen van
draagvlak bij

Winkelcentrum
IJmuiden

Voortgang
Voor startdocumenten is in
2009 een nieuw proces door de
raad vastgesteld.
• Stationsgebied Beverwijk is
geen voortgang en is afhankelijk van de gemeente
Beverwijk.
Het voorontwerp bestemmingsplan Corus heeft ter visie
gelegen in 2009, er hebben
daarnaast (extra) overleggen
met de buurgemeenten en
Corus plaatsgevonden.

• Per 1 juli 2009 is contract
met geselecteerde marktpartij
gesloten middels een intentieovereenkomst
• Een concept ontwikkelplan is
in 2009 door Multi Vastgoed
B.V. vervaardigd en wordt door
gemeente getoetst op
haalbaarheid en wenselijkheid
t.b.v. het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
winkeliers en andere
belanghebbenden

Voortgang

Velsen-Noord

Uitvoering van het
programma Frisse
Wind, gericht op het
verbeteren van de
leefbaarheid in
Velsen-Noord

Fysiek
Verbeteren kwaliteit
openbare ruimte en
infrastructuur

Fysiek
Start uitvoering groen- en
waterplan. Plan weren
vrachtverkeer uit de wijk
grotendeels uitgevoerd.
Wonen
Nieuwbouw Ladderbeekstraat
in afrondende fase. Met het
raadsbesluit in november het
Gildenspoor niet te verplaatsen
is de weg vrijgemaakt om,
samen met o.a. de corporaties,
een concrete agenda voor
herstructurering op te stellen.
Het startdocument voor de
Schouw wordt nu ook afgerond
op basis van de gemaakte
Gildespoortracékeuze.
Bedrijven
Plan van aanpak herstructurering Wijkermeerweg wordt
in 2010 afgerond.

Wonen
Vernieuwing van de
woningvoorraad

Bedrijven
Hertstructurering
bedrijvenstrook
Wijkermeerweg
Sociaal
Onderzoek Brede
School/ MFA
Sportpark Rooswijk.

Oud IJmuiden

Woonwagens

Vervangen van 146
woningen en
toevoegen van 200
woningen, waarvan
een aantal woonwerkpanden.
Leefbaarheid
verbeteren volgens
duurzaamheidmonitor (DPL)

Starten uitvoering 1e
en 2e fase.

Uitwerking 1e en start
2e fase.

Sociaal
Er is gestart met
haalbaarheidsonderzoek voor
een Brede School /MFA
Voor sportpark Rooswijk
wordt, in samenwerking met de
gebruikers een herstructureringsplan opgesteld.
Speelterrein Stratingplantsoen
is gerealiseerd.
• Fase 1 is gestart door aanvang
van de bouw door AWV Eigen
Haard. De ‘eerste paal
ceremonie’ is geweest.
• Woningbedrijf Velsen is
begin februari 2010 gestart met
de bouw.

In 2009 is op de Oude Pontweg
in het kader van de herinrichting 2e fase het riool, het
hoofdtracé van de nutsvoorzieningen en de parkeervakken
+ rijbaan aangebracht.
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Groot Helmduin

Ontwikkeling MFA
en uitwerking
definitief ontwerp

Besluitvorming over
met corporaties
uitgewerkt
voorkeursmodel.

Grote Buitendijk /
Hofgeest

Ontwikkelen van
een woon- en
werkmilieu (ca. 370
woningen), realisatie
van een ecologische
verbinding en 2
speelvoorzieningen

• Opstellen
projectopdracht
• Opstellen en
vaststellen
ontwikkelrichting

Grote Hout

Ontwikkelen
bedrijventerrein en
voormalige NAMkade voor
(havengerelateerde)
bedrijven en
kadefuncties

• Intentieovereenkomst met RON
gesloten
• RON heeft met
Zeehaven voorstel tot
samenwerking gedaan;
dit betrof geen bieding
op de gemeentelijke
eigendommen
• Gemeente en
RON/Zeehaven
hebben overleg
gevoerd
• Gemeente heeft
nader onderzoek
gedaan naar de (grote)
financiële risico’s van

Voortgang
Er zijn in totaal 10 wagens
geplaatst/verplaatst op de
definitieve woonwagenstandplaatsen, waaronder: 8
woonwagens in eigendom van
de huurders van de standplaatsen en 2 nieuwe huurwoonwagens.
Er zijn 10 standplaatsen
aangelegd/ingericht. Voor deze
standplaatsen zijn ook nieuwe
huurovereenkomsten
aangegaan.
• College en raad hebben
besloten niet verder te gaan met
het voorkeursmodel
• College en raad hebben
nieuwe randvoorwaarden voor
de ontwikkeling vastgesteld.
Uitgangspunt is snelle realisatie
nieuwbouw scholen. Schoolbesturen zijn hier trekkend.
Gemeente faciliteert vanuit de
reguliere taken (afdelingBMO).
• Op 17 december 2009 is de
ontwikkelrichting voor de
Grote Buitendijk/Hofgeest
vastgesteld door de
gemeenteraad.
• 2010 zal in het teken staan
van het opstellen van het
ontwikkelplan.

• RON/Zeehaven hebben
voorstel gedaan; dit leidde nog
niet tot overeenstemming

• Gemeente heeft apart project
gemaakt van Grote Hout,
inclusief projectorganisatie
• Gemeente heeft in het kader
van jaarrekening 2009 de
grondexploitatie,
resultaatverwachting en
risicoprofiel volledig herzien op
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
dit project

Voortgang
basis bestaande kennis en
gegevens

Kustvisie

Het benutten van de
potenties van
IJmuiden aan Zee op
toeristisch en
economisch vlak,
maar ook als
woongebied, binnen
de randvoorwaarden van
waterveiligheid en
natuurbescherming

Tot overeenstemming
komen met
ontwikkelaar en
Marina Seaport over
ontwikkeling.

• Ontwikkelaar is afgehaakt als
gevolg van economische
situatie
• Drie nieuwe ontwikkelaars
hebben zich gemeld
• Met Marina Seaport is
gewerkt aan gezamenlijke
uitgangspunten ontwikkeling en
aanpassing stedenbouwkundig
plan. Nog geen overeenstemming bereikt hierover.

Stadspark

Toevoegen
kwalitatief goede
woningen in
IJmuiden en
verbeteren kwaliteit
woonomgeving door
herinrichten straten
en park

• Start bouw fase 3 en
4

• Bouw fase 3 is gestart, fase 4
is nog niet gestart vanwege
achterblijven verkoop
woningen
• Planologische procedures
Gijzenveltplantsoen en
aansluiting Heerenduinweg
doorlopen, realisatie in 2010
• DuraVermeer heeft
voorstellen gedaan voor
herontwikkeling fase 4 en 5. In
2010 voorstel naar college
hierover.
• Gemeente heeft voorstellen
gedaan voor andere fasering
zodat delen park eerder worden
aangelegd. DuraVermeer staat
hier positief tegenover maar
kijkt nog naar consequenties
(financieel). Afspraken worden
in 2010 vastgesteld door
college.

Vergroten
toegankelijkheid
markt voor starters
en éénverdieners

In het 3e kwartaal
2007 zijn prestatieafspraken met de
woningcorporaties
vastgesteld, inclusief
afspraken over
monitoring. In het
vervolg daarop wordt
gezocht naar alternatieve mogelijkheden
voor starters en één-

Koopwoningen
starters en
éénverdieners

• Herinrichting
Gijzenveltplantsoen en
realiseren verbinding
met Heerenduinweg

AWV Eigen Haard is begonnen
met een pilot voor koopgarant
bij de nieuwbouw in OudIJmuiden en Velsen-Noord om
te bezien of dit de aankoop door
starters bevordert. Op basis van
het Woningmarktwoonwensenonderzoek zal worden
beoordeeld of het ontwikkelen
van nieuw beleid voor starters
(uitgeven van startersleningen)
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Speerpunt

Doelstelling

Huurwoningen

Voldoende passende
huurwoningen voor
mensen die geen
woning kunnen
kopen

Woningmarkt
onderzoek

Peilen
woningbehoefte bij
eigen bevolking

Regionale
Samenwerking
MRA

De standpunten uit
de IJmond beter
vertegenwoordigen
in MRA verband

Activiteit
verdieners meegenomen.
Woningcorporaties
komen in 2009 met
concrete voorstellen.
In het 3e kwartaal
2007 zijn prestatieafspraken met de
woningcorporaties
vastgesteld, inclusief
afspraken over
monitoring. Dit houdt
o.m. in minimaal 45%
huurwoningen in de
gemeente, waarmee bij
nieuwbouw rekening
gehouden wordt. Dit
impliceert stijging
corporatiebezit tot
2017 met 1100
woningen.
Opdracht aan extern
onderzoeksbureau

• begeleiden
bestuurlijk MRA
proces
• op IJmond-niveau
voorbereiden regionale
standpunten
• deelname aan
werkgroepen

Voortgang
gewenst is.

In 2010 worden nieuwe
prestatieafspraken voorbereid.
Daarin worden de afspraken
geactualiseerd.

Het Woningmarkt- en
woonwensenonderzoek is
afgerond en gepresenteerd aan
de raad en woningcorporaties.
Uitkomst wordt betrokken bij
de herziening van het woonbeleid en de prestatieafspraken
vanaf 2010.
De samenwerking wordt in
IJmondverband ingezet.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Ruimtelijke ordening en wonen

Resultaat na bestemming

Rekening
2008

-2.163

Primitieve
begroting
2009

1.490

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

-1.285

Rekening
2009

1.206

Saldo
2009

-2.492

Het nadelig saldo is het grotendeels het resultaat van het treffen van een voorziening van € 4,1 mln voor
het bedrijventerrein Grote Hout en een voordeel op bouwleges door meerinkomsten en minder inhuur.
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\
Indicatoren:
Omschrijving

Realisatie
2008
4

Streefwaarden
2009
4

Realisatie
2009
2

RFK’s
Ervaren cultuur-historische waarde van de
gemeente

10
n.v.t.

10
Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald
(0-meting in
2009)

9

Effectiviteit van de bestuurdwang
Aantallen woningen in de kernvoorraad
Restauraties
Ervaren van het woongenot

nader te bepalen
7.000
5%
n.v.t.

7.000
5%
Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald
(0-meting in
2009)

10.307

Bestemmingsplannen en Voorontwerpen.

7,4 resp 7,3

Toelichting:
• Bestemmingsplannen en voorontwerpen:
Voorontwerp- bestemmingsplan Corus en Zuiderscheg zijn ter visie gelegd. 2 ontwerpbestemmingsplannen zouden worden vastgesteld. Bestemmingsplannen Stationsgebied Beverwijk is vanwege
programmatische wijzigingen nog niet in procedure gekomen. Gemeente Velsen is hiervoor afhankelijk
van Beverwijk. Bestemmingsplan Corus is vanwege extra overleg niet vastgesteld. De actualisatie van de
bestemmingsplannen ligt op schema, in de zin dat de vernieuwing van de plannen volgens planning wordt
opgepakt.
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• RFK’s:
Vastgesteld door raad of B&W: Planetenweg, Pres.Steijnstraat, Kalverstraat, Lange Nieuwstraat,
Keetberglaan, Zuid-Oostrand Driehuis, Pleiadenplantsoen. Gestart: Vecht en Scheldestraat . Niet
vastgesteld: Blekersduin.
• Aantal woningen in de kernvoorraad (minimaal aantal sociale woningen):
In 2009 is de omvang van de kernvoorraad 10.307 sociale huurwoningen.
• Ervaren van het woongenot:
Het Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009 geeft aan dat de Velsense zelfstandige huishoudens
gemiddeld meer tevreden zijn met hun woning (7,4) en woonomgeving (7,3) dan in 2005 (respectievelijk
7,2 en 7,0).
Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• toegang tot de markt van koopwoningen voor starters en éénverdieners en voldoende huurwoningen
voor mensen die geen huis kunnen kopen
• de kernvoorraad woningen kwalitatief en kwantitatief op peil houden
• project Winkelcentrum
• project Velsen-Noord
• project Oud-IJmuiden
• project Grote Buitendijk
• opstellen van een landschapsbeleidsplan
Beleidskaders:
Beleidskaders

Structuurvisie Velsen 2015
ISV-programma 2005-2009
Welstandsnota
Planschadeverordening
Bouwverordening

Wanneer vastgesteld door de
Raad
2005
2005
2008
1987
2006

Beleid handhaving bouwen
en gebruik
Woonvisie
Huisvestingsverordening

2003

Monumentenverordening
Nota Grondbeleid
Nota Grondprijzen
Nota Beheer
Woningmarktonderzoek
Nota Archeologie

Gepland voor 2008
2008
2009
2007
2005
2009

2005
2008

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

10 jaar
4 jaar
5 jaar
20 jaar
Onbepaalde
tijd
5 jaar

2010 (tussenstand)
2010
2013
2007 (afloop)
Wordt 1e helft 2010 verwacht

10 jaar
Onbepaalde
tijd
5 jaar
5 jaar
2 jaar
5 jaar
4 jaar
5 jaar

2010 (tussenstand)

2009

2013
2013
2011
2012
2009 (afgerond)
2012
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10. Openbare orde en veiligheid
Bestuurlijk programmanager: dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager: dhr. K.M. Radstake

Omschrijving programma:
Bevordering van de integrale veiligheid van de inwoners van de gemeente Velsen
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Programma 10
Openbare orde en veiligheid
Bestuurlijk programmanager:
dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager:
dhr. K.M. Radstake

Doelstellingen
• Bevordering van de integrale veiligheid van de inwoners
van de gemeente Velsen

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Bevorderen van integrale veiligheid in de samenleving,
risicoreductie en voorbereid zijn op crisissituaties

Indicatoren
• Aantal bewoners dat zich vaak,
soms of zelden onveilig voelt.
• Aantal inwoners dat slachtoffer is
van criminaliteit.
• % Spoedoproepen waarbij de
brandweer binnen de normtijd
aanwezig is op de plaats incident.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen

Kernbeleid integrale veiligheid:
In de tweede helft van 2009 is om redenen van capaciteit en expertise met inschakeling van een extern
bureau een plan van aanpak inclusief planning opgesteld om te komen tot een Kadernota integrale
veiligheid. In die fase is veel aandacht besteed aan het verkrijgen van draagvlak binnen de eigen
organisatie en bij de co-actoren voor de voorgestane aanpak om zo medeverantwoordelijkheid te creëren
voor de toekomstige uitvoering.
Huiselijk geweld:
Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Van de uitvoering van de wet in de
eerste helft van 2009 heeft een evaluatie plaatsgehad. Hierbij zijn enkele knelpunten naar voren gekomen
zoals het vaak repressief inzetten van het instrument, terwijl de wet beoogt dit voor preventieve doeleinden
in te zetten. De belangrijkste knelpunten zijn in regionaal verband in overleg met betrokken partners
aangepakt.
Bestuurlijke handhaving:
Op 11 juni 2009 heeft de raad ingestemd met de Kadernota Handhaving en het Jaarkader 2009. In de
kadernota zijn de speerpunten aangegeven waarop de handhaving in 2009 en 2010 zich volgens de raad
moet concentreren. Per speerpunt is de nadere uitwerking ter hand genomen.
Lokale en Regionale Brandweerzorg:
Op het onderdeel Proactie en Preventie is deelgenomen aan o.a. het project Keurmerk Veilig Ondernemen,
is de invoering van het Gebruiksbesluit ter hand genomen, is geparticipeerd in de invoering van de WABO
en is geadviseerd in de uivoering van het Vuurwerkbesluit.
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Op het onderdeel Preparatie en Nazorg is veel aandacht geweest voor opleiden en oefenen en veilig duiken.
De interregionale samenwerking met Amsterdam-Amstelland is verstevigd; er zijn o.a. uniforme
operationele afspraken gemaakt over incidentbestrijding op het Noordzeekanaal.
Op regionaal niveau is de aandacht naast die voor de basistaken met name gericht geweest op het inrichten
van een nieuwe afdeling Preparatie & Nazorg.

Crisisbeheersing (Openbare veiligheid):
In 2009 is een begin gemaakt met de actualisering van het Havenveiligheidsplan. Wat het risicoprofiel
betreft wordt dit regionaal opgepakt. Eveneens is een start gemaakt met de actualisering van het crisisbestrijdingsplan Corus.
Per 31 december 2009 is het transport van grote hoeveelheden ammoniak via het spoor door o.a. onze
gemeente gestaakt.
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau heeft Velsen bijgedragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van de
Veiligheidsregio Kennemerland i.o.
Uitvoering beleidslijn BIBOB:
In 2009 is op vijftien vergunningaanvragen de ‘Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en speelautomatenhallen’ toegepast. Eén aanvraag is voor advies voorgelegd aan het landelijk Bureau BIBOB.
Het bureau concludeerde dat geen gevaar bestond dat de vergunning zou worden misbruikt voor criminele
doeleinden en de vergunning is verleend. Bij zes aanvragen is de vragenlijst BIBOB nog niet ingediend.
Deze aanvragen zijn vooralsnog niet in behandeling genomen. Indien de aanvragen incompleet blijven,
worden ze buiten behandeling gesteld. Mogelijk is hier sprake van de preventieve werking van de Wet
BIBOB.
Op 23 juni 2009 is de ‘Beleidslijn BIBOB voor bouwvergunningen’ vastgesteld. In de beleidslijn zijn de
categorieën van aanvragen omschreven waarop de Wet BIBOB vanaf 1 januari 2010 wordt toegepast.
Speerpunten
Speerpunt
Havenbeveiligingswet

Doelstelling
Veilige schepen

Activiteit
Toezicht en controle
op ISPS gecertificeerde
schepen
Verlenen en
controleren van
maritieme
gezondheidsverklaring
en en ontwikkelen
noodplan
Informatie verstrekken
aan burgers en
ondernemers in Velsen
en aanreiken van een
handelingsperspectief

Wet publieke
gezondheid

Weren van
infectieziekten

Risicocommunicatie

Bevolking
informeren over
aanwezige risico’s in
Velsen

Voldoen aan zorgnormen m.b.t.
repressief optreden

Tijdig met de juiste
middelen bij
incidenten ter plaatse
komen

Monitoren en bijsturen
van en rapporteren
over behaalde
opkomsttijden.

Versterking van de
crisisbestrijdingsorganisatie,

Kwaliteit- en niveauverbetering m.b.t.
bevolkingszorg,

Verder ontwikkelen
van de regionale en
lokale

Voortgang
De Havenbeveiligingswet is nog
niet gewijzigd.
De burgemeester heeft een
aantal bevoegdheden uit deze
wet gemandateerd aan de
directeur GGD.

In de gemeentegids is ook de
calamiteitengids van Velsen
opgenomen
In het najaar is aandacht
geschonken aan de campagne
Denk Vooruit.
Aan de zorgnorm wordt in
overwegende mate voldaan.

De kwaliteit is wederom
verbeterd door opleiding,
training en oefening. Er zijn
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Speerpunt
regionaal en lokaal

Doelstelling
gezondheidszorg
brandweerzorg en
politiezorg

Activiteit
Voortgang
bestrijdingsorganisaties alarmerings- en
opkomstoefeningen gehouden,
een grote oefening LIVEX
2009, systeemoefening en een
masterclass voor het college.

Invoering Wet
tijdelijk huisverbod
voor plegers van
huiselijk geweld

Voorkomen van
escalatie van
huiselijk geweld

Afhandeling van ca. 8
huisverboden per jaar
(registratie, verlenging,
intrekking, informeren
betrokkenen)

In 2009 zijn in totaal 11
huisverboden opgelegd.
Betrokken partijen zijn
overwegend positief over de
inzet van dit bestuurs-rechtelijk
middel.

Kernbeleid integrale
veiligheid,
waaronder
gezamenlijke
speerpunten politie /
gemeente

Bevorderen van een
integrale aanpak van
veiligheidsvraagstukken

Plan van aanpak in tweede helft
2009 gereed.

Evaluatie
havenverordening

Primair: Inzicht
verkrijgen in sterke
en zwakke punten
van de verordening
in de huidige
uitvoeringspraktijk
voor eventuele
verbetervoorstellen.
Secundair: Een
relatie onderhouden
met de stakeholders
in de haven
Optimaliseren
veiligheidsgevoel en
terugdringen overtredingen / inbreuken
openbare orde
Voorkomen
inbreuken openbare
orde

• Formuleren
beleidskaders.
• Afspraken maken
met samenwerkingspartners en opzetten
overleg/ c.q. samenwerkingsstructuur
Input verzamelen bij
de betrokken partijen

Intensivering
bestuurlijke
handhaving

Preventieve aanpak
veiligheid /
openbare orde

Beleidslijn BIBOB
bouwvergunningen

Bevorderen
verlening
bouwvergunningen

Geïntegreerde
handhaving via
groeimodel
implementeren in de
organisatie
In een vroeger stadium
met actoren aanpak en
activiteiten afstemmen
t.b.v. terugdringen van
horeca -gerelateerde
overlast, burenoverlast,
veiligheid, sloopterreinen, jeugdoverlast, overlast
evenementen
Opstellen protocol en
vormgeven werkproces

De evaluatie is afgerond.
Hierover heeft goed overleg met
stake-holders plaatsgehad.
In opdracht van het algemeen
bestuur van Centraal Nautisch
Beheer is een Regionale
Havenverordening NZKG
voorbereid die de lokale
verordeningen in eerste aanleg
in technisch opzicht moet
harmoniseren.
Kadernota Handhaving en
Jaarkader 2009 zijn in juni
vastgesteld. Speerpunten uit
Jaarkader worden nader
uitgewerkt.
Wordt nadrukkelijk
meegenomen in opzet van
Kadernota integrale veiligheid.
Waar nodig en mogelijk wordt
dit in de praktijk al uitgevoerd.

In juni 2009 is de Beleidslijn
BIBOB voor bouwvergunningen
vastgesteld die per 1 januari
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Speerpunt

Doelstelling
aan integere
aanvragers

Activiteit

Voortgang
2010 wordt toegepast.

Integrale veiligheid

Gezamenlijke
integrale aanpak met
politie, OM,
omliggende
gemeenten

Implementatie nieuwe
visie

Binnen de Veiligheidsregio
Kennemerland is een overleg tot
stand gebracht om waar
mogelijk zaken gezamenlijk aan
te pakken of van elkaar te leren.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Openbare Orde en veiligheid

Rekening
2008

Resultaat na bestemming

Primitieve
begroting
2009

5.958

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

5.583

Rekening
2009

6.011

Saldo
2009

6.291

-280

Het saldo betreft meer uitgaven dan begroot aan het bureau Halt, de dierenbescherming en de VRK.
Indicatoren
Omschrijving
% inwoners dat zich
vaak
soms
zelden
onveilig voelt
% inwoners dat slachtoffer is van
- auto gestolen / vernield
- andere beschadigingen
- diefstal fiets
- diefstal andere dingen
- iets gestolen uit auto
- bedreiging lichamelijk geweld
- poging inbraak woning
- iets gestolen uit woning
- mishandeling
% spoedoproepen waarbij de brandweer
binnen de normtijd aanwezig is.

Realisatie
2008

Streefwaarden
2009

Daling
Daling
Stijging

Daling
Daling
Stijging

Daling

Daling

90%

90%

Realisatie
2009
9%
65%
27%

27%
13%
12%
10%
7%
5%
4%
4%
1%
90%

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Herinvoering 2 jaarlijkse leefbaarheidmonitor; actiepunten ontlenen aan leefbaarheidmonitor.
• Openbare orde op straat; toename integrale veiligheid.
1. Opstellen basisnotitie toezichthouders, legitimatie en bestuurlijke boetes (handhavingsbeleid) en
daaruit conclusies trekken over aantal toezichthouders en taakstelling.
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2. Uitvoeren actiepunten Velsen Veiliger zover dit binnen integrale veiligheid past waaronder stuurgroep
integrale veiligheid.
• Consulteren Raad bij het opstellen van het beleid- en werkplan politie.
• Regionalisatie Halt; bijdragen aan de ministeriële doelstelling om te komen tot regionalisering Halt.
1. Voorbereiding regionalisatie HALT tot één bureau binnen politieregio Kennemerland.
• Risicoreductie en –beheersing openbare veiligheid; voldoen aan de wettelijke eisen.
1. Actuele risico-inventarisatie en –kaart. Actuele en goedgekeurde plannen. Het verplicht 1x per jaar
oefenen van het crisisplan en andere plannen c.a..
2. De beheerorganisatie heeft structureel aandacht voor risicoreductie en risicobeheersing.
• Havenveiligheid Noordzeekanaalgebied (Port Security en Havenbrede Richtlijn); voldoen aan de
Havenbeveiligingswet, waarbij de EU regelgeving is geratificeerd en omgezet in nationale regelgeving.
1. Deelname aan de Taskforce Havenveiligheid bevindt zich in de beheer fase. Het betreft Port Security,
Havenbrede Richtlijn, en het Interregionaal Coördinatieplan Noordzeekanaalgebied.
2. De ontwikkeling Veiligheidsbeeld Noordzeekanaal voor de ontwikkeling van een Visie op Veiligheid
Noordzeekanaalgebied wordt in 2009 afgerond, waarna een veiligheidsagenda Noordzeekanaal kan worden
opgesteld
• Vervoer gevaarlijke stoffen; inzicht krijgen in het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het
water en het spoor.
1. De route gevaarlijke stoffen door de IJmond is in 2008 geactualiseerd.
• Risico- en crisiscommunicatie; burgers en ondernemers in Velsen bewust maken van de aanwezigheid
van risico’s en informeren tijdens incidenten
1. Beschikbaar stellen van informatie en instrumenten voor zelfredzaamheid.
2. Het onderwerp crisiscommunicatie is georganiseerd op regionaal niveau op initiatief van de gemeente
Velsen.
• Brandweerzorg Velsen; adequaat kwaliteitsniveau lokale brandweerzorg.
1. Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot het kwaliteitsniveau van de specifieke lokale
brandweerzorg in Velsen: preventie en proactie, aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten,
crisisbestrijdingplannen.
2. Door de regionalisering van het brandweerkorps Velsen wordt dit onderwerp door de Veiligheidsregio
Kennemerland uitgevoerd en beheerd.
• Regionale brandweerzorg en crisisbeheersing; verhogen effectiviteit en efficiëntie brandweertaken en
de regionale crisisbeheersing.
1. Bestuurlijke en ambtelijke inbreng in de overlegstructuren van de veiligheidsregio Kennemerland.
2. Geactualiseerd Regionaal Beheerplan op basis van actuele organisatieplannen.
Beleidskaders
Beleidskaders

Velsen Veiliger
Veilig wonen
Algemene plaatselijke
verordening
Crisisplan
Crisisbestrijdingplan LPG
Crisisbestrijdingplan Corus
Crisisbestrijdingplan
Luchtvaart
Crisisbestrijdingplan Spoor

Wanneer
vastgesteld
door de Raad
2004

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

Onbepaalde tijd

2009

1998
2009

Doorlopend

Periodiek

Doorlopend

Jaarlijks
2009
2010
2011
2011

2007
2006
2007
2008
2008
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Beleidskaders

Wanneer
vastgesteld
door de Raad
2007
2009

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

Doorlopend
Onbepaalde tijd

2012

2009

2008-2015

2012

Beleidslijn BIBOB horeca,
prostitutie en speelautomatenhallen
Evenementenbeleid

2005

Onbepaalde tijd

2010

2007

Onbepaalde tijd

Havenverordening

2005

Onbepaalde tijd

Havenveiligheidplan
Brandbeveiligingsverordening
Horecanota

2010
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11. Bevolkingszaken en burgerparticipatie
Bestuurlijk programmanager: dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager: mw. M. Schuijt / dhr. K. de Regt

Omschrijving programma:
Dienstverlening aan de inwoners van Velsen inclusief wijkgericht werken en adequate interactie met
inwoners, instellingen en bedrijven
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Programma 11
Bevolkingszaken en burgerparticipatie
Bestuurlijk programmamanager: dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager:
mw. M. Schuiijt / dhr. K. de Regt

Doelstellingen
• Dienstverlening aan de inwoners van Velsen
• Adequate interactie met inwoners en instellingen en
bedrijven

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het
verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten
betreffende bevolkingszaken.

Bij tal van activiteiten die door verenigingen, bedrijven,
organisaties en/of burgers worden ontwikkeld, zoveel mogelijk
garanderen van openbare orde en veiligheid.
Het organiseren/regisseren van betrokkenheid van en
samenwerking met bewoners, instellingen/ organisaties en
bedrijven inzake activiteiten en ontwikkelingen op wijkniveau
als vorm van participatie.
Het helder en gestructureerd communiceren met betrokkenen

Het betrekken van burgers bij het besturen van de stad door
middel van actief en gestructureerd informeren.

Indicatoren
Tevredenheid van de burgers.
Na de definitieve invoering van de
publieksdienstverlening zal een
meetinstrument worden
ontwikkeld m.b.t. de klanttevredenheid
% dekking activiteiten

% betrokken burgers, instellingen
en bedrijven (leefbaarheidmonitor)
% bekendheid met de infopagina
% burgers dat de webpagina
raadpleegt.
leefbaarheidmonitor

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen

In het kader van de burgerparticipatie is een beleidskader ontwikkeld in samenspraak met diverse
belanghebbende partijen en instanties. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 50.000 is hiervoor
deels aangewend. Het resterende deel wordt in 2010 aangewend om het beleid op het gebied van de
burgerparticipatie in te voeren. Het beleidskader wordt door de raad vastgesteld in januari 2010.
De visie 2015 zal worden opgezet maar dan voor de periode tot 2025. Deze visie zal worden opgesteld in
2010. De huidige visie op Velsen dateert van 2000. De komende periode moet een nieuwe visie worden
ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van een krachtige positionering van Velsen. De visie op Velsen moet
trends herkennen en analyseren. Immers, alleen een realistische aanpak waarborgt een feitelijke realisering.
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De visie moet naast de bestuurlijke ambitie gelegd worden en zo tot richtinggevende uitspraken leiden. En
tot slot moeten kaders worden gedefinieerd waarbinnen deze richtinggevende uitspraken moeten worden
gerealiseerd. Het in 2009 beschikbaar gestelde budget van € 25.000 doorschuiven ter aanwending hiervan
in 2010.
Speerpunten
Speerpunt
Nieuwe
werkvormen
instrumenten ten
behoeve van de
burger participatie

Interactie
communicatie via
website

Doelstelling
het betrekken van
burgers,
instellingen en
bedrijven bij de
diverse fasen van
beleids- en
planvorming, op
gemeentelijk en
wijkniveau
Stimuleren van
burgerparticipatie
en interactieve
beleidsvorming

Activiteit
• ontwikkeling van
instrumenten
• uitvoeren van
proefprojecten

Voortgang
In 2009 is het beleidskader “We
houden contact”ontwikkeld dat
in januari 2010 door de raad is
vastgesteld.

• ontwikkeling
interactieve website

In het kader van de klantgerichte dienstverlening en de
burgerparticipatie zal in 2010
de gemeentelijke website
grondig worden aangepast.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Bevolkingszaken en burgerpart.

Rekening
2008

Resultaat na bestemming

939

Primitieve
begroting
2009

1.144

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

Rekening
2009

1.353

Saldo
2009

1.139

213

De inkomsten uit verkoop van diverse persoonsdocumenten en het afsluiten van huwelijken zijn hoger.
Indicatoren
Omschrijving
% tevreden burgers met de dienstverlening

% burgers tevreden met verkregen info

Realisatie
2008

Streefwaarden
2009
Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald

Realisatie
2009

Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald

Niet te
berekenen

% dekking activiteiten Openbare Orde
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Omschrijving

Realisatie
2008

Streefwaarden
2009
Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald

Realisatie
2009
Niet te
berekenen

% burgers bekend met info pagina

Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald

Niet te
berekenen

% burgers bekend met de webpagina

Wordt aan de
hand van de
leefbaarheidmonitor bepaald

Niet te
berekenen

% betrokken burgers, instellingen en
bedrijven

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

•

Helder en aanspreekbaar besturen in samenspraak met de inwoners.

Beleidskaders:
Beleidskaders

Looptijd

Verordening burgerinitiatief

Wanneer
vastgesteld door de
Raad
01-12-2001

Inspraakverordening

21-11-2005

Onbepaalde
tijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

106

12. Raad en raadondersteuning
Bestuurlijk programmanager: dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager: mw. mr. J.P.E.M. Huijs

Omschrijving programma:
Uitvoeren van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak door de
gemeenteraad.
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Programma 12 Raad en raadondersteuning
Bestuurlijk programmamanager: dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager: mw. mr. J.P.E.M. Huijs

Doelstellingen
• Uitvoeren van de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende taak door de
gemeenteraad.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden van de raad, erkend en gedragen door
de inwoners

Indicatoren
Toename draagvlak bij inwoners
(tevredenheidmeting )

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
In vervolg op de invoering en publicatie op de website van geluidsverslagen van alle Raadspleinvergaderingen, is in september 2009 voorzichtig begonnen met videoverslagen. Aan de audioverslagen
die vorig jaar werden geïntroduceerd, zullen de opnamen van Seaport van de vergaderingen in de
raadzaal worden gekoppeld.
Eind 2008 kondigde burgemeester Cammaert aan dat hij geen tweede termijn als burgemeester in Velsen
ambieerde. De procedure om te komen tot de installatie van een nieuwe burgemeester duurde van
februari (toen de profielschets werd opgesteld) tot 24 september toen burgemeester Franc M. Weerwind
werd geïnstalleerd. De griffier was secretaris van de commissie die met de selectie van de nieuwe
burgemeester was belast.

Rekenkamer:
Eind 2008 heeft de rekenkamercommissie opdracht gegeven voor twee quick-scans naar inhuur van
externe adviseurs, interim-management en tijdelijke medewerkers en dossiervoering van de subsidieverstrekking bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. De onderzoeksrapporten zijn medio juni
aangeboden aan de raad. Op 3 september 2009 zijn de conclusies en aanbevelingen conform de
initiatiefvoorstellen overgenomen door de raad.
Gedurende het jaar heeft overleg plaatsgevonden met omringende gemeenten over een gezamenlijk
onderzoek naar verkeer en vervoer in de regio. Besloten is medewerking te verlenen en een klein budget
beschikbaar te stellen voor een bescheiden vooronderzoek. Naar verwachting is het resultaat in 2010
beschikbaar waarna een besluit kan worden genomen over het vervolgtraject.
In 2009 heeft de rekenkamercommissie opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar verbonden
partijen. Naar verwachting zullen de resultaten voor de verkiezingen beschikbaar zijn.

Raadscommunicatie:
Eind 2009 werd de beleidsnota Raadscommunicatie opgesteld die in februari 2010 door de Raad is
vastgesteld.
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De raad heeft als afsluiting van het buitengewone raadsvergadertafel project over de Nota Horeca in
januari een rondetafelgesprek gevoerd met het bestuur van jongerensociëteit d’Arc.
In juni heeft raadscommunicatie ondersteuning verleend aan het opstellen en het verspreiden van het
manifest van de gemeenteraad van Velsen over de positie van de gemeente in de Metropoolregio
Amsterdam.
Vanaf eind februari 2009 is er iedere week een column in de Jutter verschenen van een raadslid onder de
titel: ‘Blik op de Raad ….op naar 3 maart 2010’.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Rekening
2008

Programma
Raad en raadondersteuning

Resultaat na bestemming

Primitieve
begroting
2009

983

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

1.081

Rekening
2009

1.075

Saldo
2009

1.008

67

Per saldo is er een nadeel van € 1,7 mln vanwege het treffen van voorzieningen voor diverse dubieuze
debiteuren en een voordeel door een niet benutte post onvoorzien.
Indicatoren
Omschrijving

Realisatie
2008

Streefwaarden
2009

Realisatie 2010

Tevredenheid inwoners Velsen
Toename draagvlak bij inwoners
(tevredenheidmeting)

• Tevreden inwoners van Velsen. De meting vindt plaats door het jaarlijks onderzoek van de VNG:
“De staat van de gemeente”.

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Niet van toepassing

Beleidskaders:
Beleidskaders

Controleverordening
gemeente Velsen
Controleprotocol
Financiële Verordening
Gedragscode voor de
raadsleden
Regeling steunfractieleden

Wanneer
vastgesteld door
de Raad
15-11-2003

Looptijd

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

17-12-2009
22-05-2008
10-04-2003

1 jaar
Doorlopend
Doorlopend

2010

13-07-2006

Doorlopend

Maart 2010

Doorlopend

Maart 2010
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Beleidskaders

Verordening ambtelijke
ondersteuning raadsleden
Verordening
Fractieondersteuning
Verordening commissie
Rekenkamer
Verordening voorzieningen
wethouders, raads- en
commissieleden

Wanneer
vastgesteld door
de Raad
14-03-2002

Looptijd

16-11-2006

Doorlopend

13-09-2007

Doorlopend

19-04-2008

Doorlopend

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie

Doorlopend
Maart 2010

Onbekend
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13. College en collegeondersteuning
Bestuurlijk programmanager: dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager: dhr. D. Emmer

Omschrijving programma:
Uitvoering geven aan het coalitieprogramma en de door de raad vastgestelde beleidskaders.
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College en collegeondersteuning
Programma 13
Bestuurlijk programmanager:
dhr. F.M. Weerwind
Ambtelijk programmamanager: dhr. D. Emmer

Doelstellingen:
Adequate voorbereiding en uitvoering van
besluitvorming.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Uitvoering geven aan het coalitieprogramma en de
door de raad vastgestelde beleidskaders en het
bevorderen van de samenwerking op diverse
beleidsterreinen met de externe omgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?

Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Voortgang

Uitvoeren nota
“Op afstand”

Het intensiveren
en aangaan van
strategische,
bestuurlijke
samenwerkingsvormen gericht op
verhoging van de
effectiviteit en
efficiëntie
Het gecoördineerd
optreden vanuit de
gemeente naar
verbonden partijen

In 2007 is samen
met Raad en het
College van B&W
een concept visie
voor regionalisering tot stand
gekomen.

De raad heeft op 10 april 2008
ingestemd met de Visie op
regionale samenwerking.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
College en coll.-ondersteuning
Resultaat na bestemming

Rekening
2008
10.585

Primitieve
begroting
2009
2.446

Begroting
2009 incl.
wijzigingen
3.411

Rekening
2009
4.852
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Uitschieters in dit programma zijn de aanzienlijk hogere algemene uitkering van € 6,6 mln, een voordeel
op belastingen van ca € 1 mln en een hoge opbrengst van deelnemingen (€ 0,8 mln).

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

• Uitvoeren van de nota “Op afstand”
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14. Middelen en accommodatiebeheer
Bestuurlijk programmanager: dhr. C. Ockeloen
Ambtelijk programmamanager: dhr. K.M. Radstake

Omschrijving programma:
Faciliteren van de organisatie in brede zin en tevreden klanten.
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Programma 14
Middelen en accommodatiebeheer
Bestuurlijk programmamanager: dhr. C. Ockeloen
Ambtelijk programmamanager: dhr. K.M. Radstake

Doelstellingen
• Faciliteren van de organisatie in brede zin
• Tevreden klanten

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het bevorderen van een goed functioneren van
de organisatieonderdelen.
Het leveren van actuele, betrouwbare en
volledige basisinformatie
Het volledig en doelmatig verwerven van
algemene, gemeentelijke belastingen.
Het functioneel in standhouden van
gemeentelijke accommodaties
Vereenvoudiging ICT beheer
Verhoging van de continuïteit d.m.v. het
inrichten van een uitwijkomgeving

Indicatoren
Aantal meldingen en klachten
Het aantal klachten van de klanten over de
verstrekte basisinformatie
Het aantal bezwaren
Aantal klachten gebruikers accommodaties
Serviceovereenkomst met de
gebruikersorganisatie
Inrichten uitwijkvoorziening

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen:

Juridische kwaliteitszorg, controle en rechtmatigheid:
Voor juridische kwaliteitszorg is nog slechts een concept plan van aanpak voorbereid. In verband met het
structureren van de organische organisatieontwikkeling is prioriteit gegeven aan het opstellen van een
nieuwe organisatieverordening en hieraan gekoppeld het formuleren van een nieuw mandaat voor de
organisatie om namens ons college resp. de burgemeester besluiten te nemen.
Voorts is een aantal wetten geïmplementeerd in de organisatie zoals de Wet dwangsom en beroep bij niet
tijdig beslissen, de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en de dienstenrichtlijn.
Inkoop - en aanbesteding:
Voor diensten, leveringen en werken is in 2009 zowel op grond van Europese wetgeving als op grond
van het inkoopbeleid van Velsen een groot aantal aanbestedingen met het gewenste resultaat uitgevoerd.
In een tweetal gevallen - ICT en voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten - zijn mantelcontracten
afgesloten.
In de bestekken is bijzondere aandacht geschonken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). Hierbij valt te denken aan catering, schoonmaak en de aanschaf van bedrijfswagens. In de eerste
plaats in verband met de voorbeeldfunctie en in de tweede plaats in verband met de doelstelling om in
2010 75% duurzaam in te kopen.
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In verband met de evaluatie van het inkoopbeleid zijn stappen gezet om in het nieuwe beleid criteria en
instrumenten op te nemen betreffende het duurzaam inkopen. Ook is in dit verband aandacht geschonken
aan de digitalisering van de aanbestedingsprocedures.

Heffing en invordering:
In 2009 zijn voor het eerst aanslagen Roerende woon- en bedrijfsruimten opgelegd voor woonboten en
woonschepen.
Speerpunten
Speerpunt
Informatievoorziening

Doelstelling
Inrichten van
digitale archivering
Vereenvoudiging
ICT-beheer
Realiseren van
uitwijkvoorziening

Activiteit
Inrichten

Doelmatigheid
vergroten van
middelen en
kwaliteit van
dienstverlening
verhogen
Verankeren
Planning en control
in de organisatie

Vragen van anderen
onderzoeken en
concretiseren

Evaluatie beleid
t.a.v. reserves en
voorzieningen.

Oplossen knelpunten
t.a.v. beleid reserves
en voorzieningen

Analyse huidige
werkwijze reserves en
voorzieningen

Juridische control

Juridisch
kwaliteitsplan

Opstellen van plan

Rechtmatigheid

16 rechtmatigheids
Audits
6 onderzoeken
Actualiseren van
beleid
Samenwerking met
andere partijen

Uitvoeren

Het besparen van
kosten door een
schaalvergroting van
de bedrijfsvoering

Onderzoek naar de
mogelijkheden tot
samenwerking met
omliggende gemeen-

Samenwerking met
externe organisaties

Plan van aanpak
Planning en control

Doelmatigheid
Inkoop en
aanbesteding
Heffingen

Realiseren van
regionale
samenwerking

Voortgang
Zie paragraaf
Bedrijfsvoering

Integrale applicaties
Onderzoeken van
opties

Op stellen plan van
aanpak en verbetervoorstellen implementeren.

Uitvoeren
Evaluatie
Realiseren
samenwerking

De producten van de P&C
cyclus, voorjaarsnota en
tussenrapportage zijn in
andere vorm verschenen.
Deze producten werden
door de raadsleden beter
gewaardeerd
Bestendiging bestaand
beleid. Een analyse is
uitgevoerd; geen noodzaak
tot wijziging.
Concept plan van aanpak
gereed. Nadere uitwerking
vertraagd door andere
prioriteitstelling.
Zie paragraaf
Bedrijfsvoering
Medio 2010 evaluatie en
aanpassing beleid.
Per 1 januari 2009 is de
invordering van belastingen
voor de gemeente Uitgeest
door de gemeente Velsen
overgenomen.
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Speerpunt

Doelstelling
op diverse
vakgebieden

Activiteit
ten op de vakgebieden
belastingen, invordering, GEO-informatie
(Wkbp en BAG) en
automatisering
Dekking verlaging
huurinkomsten

Eenhoornstraat

Voortgang

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Middelen en
accommodatiebeheer

Rekening
2008

Resultaat na bestemming

Primitieve
begroting
2009

18.660

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

17.430

Rekening
2009

19.030

Saldo
2009

18.668

361

Indicatoren
Omschrijving

Realisatie
2008
4

Streefwaarden 2009
6

Realisatie
2009
6

Processen waar een audit op plaatsvindt

16

n.n.b.

n.n.b.

Aantal ontvangen bezwaren per 31-12

1.418

1.500

1.688

Openstaande bezwaren per 31-12

45 (3%)

15 (1%)

209 (12%)

Aantal ontvangen verzoeken per 31-12

2.131

2.200

1.825

Openstaande verzoeken per 31-12

7

0

2

Aantal ontvangen beroepen in 2009

27

30

23

Openstaande beroepen per 31-12

0

3

8

Verzonden aanmaningen per 31-12

4.520

6.000

5.403

Verzonden dwangbevelen per 31-12

4.372

1.800

1.975

Aantal automatische incasso’s per 31-12

18.275

18.500

18.594

Aantal ontvangen klachten per 31-12

3

0

3

Aantal doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitieakkoord 2006-2010:
N.v.t.
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Beleidskaders:
Beleidskaders

Verordening op de heffing en
invordering van de
toeristenbelasting 2009
Verordening op de heffing en
invordering van de
watertoeristenbelasting 2009
Verordening op de heffing en
invordering van de
precariobelastingen 2009
Verordening op de heffing en
invordering van de
onroerende zaakbelastingen
2009
Verordening op de heffing en
invordering van de
belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten
2009
Verordening op de heffing en
invordering van
lijkbezorgingrechten 2009

Wanneer
vastgesteld
door de Raad
11-12-2008

Looptijd

1 jaar

Wanneer
eerstvolgende
(tussen)evaluatie
Ieder jaar in december

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december
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15. Algemene Dekkingsmiddelen
Bestuurlijk programmanager: dhr. C. Ockeloen
Ambtelijk programmamanager: dhr. K.M. Radstake

Omschrijving programma:
Inkomsten uit deelnemingen, belastingen en Gemeentefonds
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Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk programmamanager: dhr. C. Ockeloen
Ambtelijk programmamanager: dhr. K.M. Radstake

Doelstellingen
Dit programma omvat de geldleningen en beleggingen,
de algemene uitkering Gemeentefonds en de
gemeentelijke belastingen. De toelichting op de
belastingopbrengsten is opgenomen in de paragraaf
Lokale heffingen. Ten opzichte van de overige
programma’s is dit programma in mindere mate een
beleidsmatig programma. Dit is ook de reden dat er geen
speerpunten zijn opgenomen.

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Met inachtneming van kapitaalmarktontwikkelingen en
gelet op het risicoprofiel streven naar een optimaal
renteresultaat.
Het analyseren van en anticiperen op landelijke
ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds,
waarbij de gevolgen voor de algemene uitkering van
Velsen zo concreet mogelijk in beeld worden gebracht.

Activiteit
Rentevisie van het rentecomité.

Het voorzien in een financiële buffer voor onvoorziene
en bestuurlijk onontkoombare uitgaven dit in relatie tot
het weerstandsvermogen.
Het zorgvuldig en efficiënt opleggen en innen van
belastingen en heffingen, die de gemeenteraad heeft
vastgesteld.
Financieel gezonde gemeente

Volgen verloop onvoorziene en
bestuurlijk onontkoombare uitgaven.

Adequate analyse in de tussenrapportage waarna er bijgestuurd kan
worden.

Tijdig opleggen van de belastingaanslagen
Sluitende (meerjaren)begroting

Toelichting op de activiteiten:

De activiteit rentevisie van het rentecomité omvat ondermeer:
• Binnen de kaders van het Treasurystatuut voeren van een actief beleggingsbeleid (hieronder wordt
verstaan het uitzetten van de liquide middelen).
• Door middel van het aandeelhouderschap verkrijgen van informatie over het beleid van de Bank
Nederlandse Gemeenten N.V. en overige verbonden partijen.
• Adequate analyse in de tussenrapportage waarna er bijgestuurd kan worden.
• Vaststellen van de gevolgen van de jaarlijkse Gemeentefondscirculaires voor de begrotingspositie van
de gemeente Velsen.
• Het actief participeren in het overleg van de 50.000+ gemeenten, Rijk en VNG.
• Het (samen met andere gemeenten) voeren van kansrijke acties richting de Provincie, het Rijk en de
VNG ter behartiging van de (financiële) belangen van Velsen.
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De activiteit met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen gemeentefonds omvat ondermeer het via
collegeberichten informeren van de raad, mede op grond van de door het ministerie van Binnenlandse
zaken gepubliceerde circulaires. Eveneens wordt de begroting van de Algemene uitkering bijgesteld in
de rapportages.
Volgen verloop onvoorziene en bestuurlijk onontkoombare uitgaven:
• Het toezien op en het informeren over het verloop van de post onvoorzien.
• Het verschaffen van inzicht in de financiële middelen die binnen de meerjarenbegroting niet aan
specifieke programma’s kunnen worden toegerekend.
Tijdig opleggen van de belastingaanslagen:
• Jaarlijkse taxatie van alle WOZ-objecten.
• Het jaarlijks in de heffing betrekken van alle belastbare objecten en subjecten volgens de
belastingverordening.
Wat hebben we hiervoor gedaan in 2009?
Algemene beleidsontwikkelingen

Een, volgens de Provincie, accountant en Rekenkamercommissie, adequater beheer van de financiële
positie van onze gemeente. Het vragen van financiële bijdragen (via belastingen, heffingen en leges) van
burgers en bedrijven dien in redelijke verhouding staan tot de gerealiseerde effecten, producten, diensten
en voorzieningen. In 2009 is gekozen voor een licht gewijzigde opzet van de Planning en controlcyclus,
waarin de voorjaarsnota de functie heeft om een meerjarige financiële verkenning te presenteren, de
kaders te geven voor de begroting 2010 en waarin de eerste tussenrapportage is opgenomen. Dit heeft
redelijk gefunctioneerd.
Het college heeft de post onvoorzien, bedoeld voor incidentele en onvoorziene uitgaven, in 2009 niet
benut. Vrijwel alle belastingaanslagen zijn tijdig opgelegd.
Speerpunten
Speerpunt
Opstellen beleidsnotitie
gemeentelijke
geldleningen

Doelstelling
Duidelijke lijn
brengen in het
verstrekken van
geldleningen

Activiteit
Opstellen
beleidsnotitie

Voortgang
De bedoelde nota
‘Toetsingskader Garanties,
Borgstellingen en
verstrekkingen van
geldleningen door de
gemeente Velsen’ zal in 2010
worden aangeboden aan de
Raad.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totale kosten van het programma x € 1.000
Programma
Algemene dekkingsmiddelen
Resultaat na bestemming

Rekening
2008
-77.511

Primitieve
begroting
2009
-76.505

Begroting
2009 incl.
wijzigingen
-76.236

Rekening
2009
-86.213
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Indicatoren
Omschrijving

Realisatie
2008

Opleggen gecombineerde aanslagen
gemeentelijke heffingen
WOZ-objecten met een beschikking per 3112
Aantal verzonden WOZ-beschikkingen per
31.12

29-2-2008

Streefwaarden
2009
28-2-2009

Realisatie
2009

99,9%

100%

99,9%

20.265

19.800

20.121

28-2-2009

Bestuurlijke uitgangspunten
Coalitie-akkoord 2006-2010

Ten aanzien van het tarievenbeleid is vastgelegd dat de OZB voor niet-woningen met slechts het
inflatiepercentage minus 2% zal worden verhoogd zodat deze geleidelijk richting het gemiddelde
landelijk niveau zal worden gebracht.
Beleidskaders
Beleidskaders

Wanneer vastgesteld
door de Raad
11-12-2008

Looptijd
1 jaar

Wanneer eerstvolgende
(tussen)evaluatie
Ieder jaar in december

Verordening op de heffing en
invordering van de
watertoeristenbelasting 2009

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

Verordening op de heffing en
invordering van de
precariobelastingen 2009

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

Verordening op de heffing en
invordering van de onroerende
zaakbelastingen 2009

11-12-2008

1 jaar

Ieder jaar in december

Verordening op de heffing en
11-12-2008
invordering van de belastingen
op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2009

1 jaar

Ieder jaar in december

Verordening op de heffing en
invordering van de
toeristenbelasting 2009

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

124

16. Dienstverlening
Bestuurlijk programmanager: de heer C. Ockeloen
Ambtelijk programmamanager: mevrouw M. Schuijt

Omschrijving programma:
Realiseren van een klantgerichte dienstverlening waar burgers en bedrijven als klant van de gemeente
Velsen centraal staan en de klantvraag het uitgangspunt is
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Programma 16
Dienstverlening
Bestuurlijk programmamanager: dhr. C. Ockeloen
Ambtelijk programmamanager: mw. M. Schuijt

Doelstelling
De gemeente Velsen zet in op een klantgerichte
dienstverlening in 2015; goed bereikbaar, toegankelijk,
betrouwbaar, deskundig en transparant. Kortom de
dienstverlening van een moderne gemeente in de 21e
eeuw: "In 2015 kan de gemeente Velsen als sterk
gedigitaliseerde en klantgerichte gemeente nagenoeg alle
standaard vragen aan de overheid, van burgers, bedrijven,
bestuur, instellingen en ketenpartners, via alle kanalen
(loket, telefoon, internet /e-mail en post), aan de voorkant
afhandelen."
Wat willen we met het programma bereiken:
Wat willen we bereiken
Verbeterde klantgerichte
dienstverlening aan burgers,
instellingen en bedrijven.

Indicatoren
• Inzicht in de vragen en wensen van de klant

•
•

•
•

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
gemeente voor de klant
Toename van de afhandeling van klantvragen aan de
voorkant (informatie en de levering van producten en
diensten)
Hoge(re) klanttevredenheid over de kwaliteit en service
van de geleverde dienstverlening
Vermindering van regel- en lastendruk

In het programmaplan dat eind 2009 is opgesteld is dit verder uitgewerkt:

Doel
Aanbod van de elektronische
dienstverlening vergroten

Toegankelijkheid en transparantie
van de dienstverlening aan de
voorkant

Doelmatig en klantgericht werken

Beschrijving
Dit betekent de mogelijkheid voor klanten om onafhankelijk
van tijd en plaats, gemeentelijke producten en diensten via
het internet af te nemen. Hiermee wordt invulling gegeven
aan de toenemende behoefte van de klant aan selfservice.
Dit betekent dat de klant regie en keuzevrijheid heeft in het
contact met de gemeente en inzicht heeft in de dienstverlening van de gemeente. Hiervoor wordt voor de
verschillende klantgroepen een centrale ingang ingericht met
de klantcontactkanalen internet, telefonie, post, e-mail en de
fysieke balie. Een volwaardig KCC wordt dan het directe
aanspreekpunt.
Dit leidt tot optimaal inzicht, gemak en snelheid van de
dienstverlening voor de klant. Met standaardisatie van de
werkprocessen worden alle dienstverlenende activiteiten
genormeerd, objectief en meetbaar. Met optimalisatie van
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Doel

Prestatie en kwaliteit van de
dienstverlening verhogen

Beschrijving
deze activiteiten wordt het werk vervolgens nog sneller en
transparanter gemaakt.
De objectivering en normering van de dienstverlening wordt
vastgelegd in kwaliteit- en servicenormen voor de klant. Dit
verhoogt de transparantie en kwaliteit van de
dienstverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?
In 2009 is het programma klantgerichte dienstverlening gestart welke bestaat uit:
• Digitalisering van de dienstverlening. Met de beoogde en noodzakelijke digitalisering kan de
dienstverlening beter voldoen aan de eisen van de gebruiker;
• Organisatie ontwikkeling. Met de beoogde kanteling van de dienstverlening komt de regie over het
proces bij de klant te liggen. Standaardisatie van processen en klantcommunicatie zijn daarin de
kernelementen.
De volgende activiteiten hebben in 2009 plaatsgevonden:
Speerpunt
Verbeterde
klantgerichte
dienstverlening aan
burgers, instellingen
en bedrijven.

Doelstelling
Doelmatig en
klantgericht werken

Activiteit
Model
producttransformatie

Omschrijving
Methodiek voor realisatie
van de benodigde
procesverbeteringen.

Doelmatig en
klantgericht werken

Oplevering
producttransformaties

Een volledig beeld van de
huidige situatie.

Aanbod van de
elektronische
dienstverlening
vergroten

Klantgerichte ICT
architectuur

Er is visie bepaald op de
benodigde ICT
architectuur.

Toegankelijkheid en
transparantie van de
dienstverlening aan
de voorkant

Procesherontwerp

Een aantal processen in
de organisatie zijn
herontworpen. Daarnaast
zijn er zgn. quickwins
geïmplementeerd die
voortkwamen uit de
producttransformaties.

Aanbod van de
elektronische
dienstverlening
vergroten

Antwoord tool
producten en diensten
catalogus ontwikkeld

Er is een antwoordtool
ontwikkeld om de klant
snel en vakkundig ter
dienst te staan met als
uitgangspunt dat zoveel
mogelijk antwoorden op
algemene vragen aan de
“voorkant” kunnen
worden afgehandeld.
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Speerpunt

Doelstelling
Aanbod van de
elektronische
dienstverlening
vergroten

Activiteit
Marktverkenning
Digitalisering

Aanbod van de
elektronische
dienstverlening
vergroten

Toetreding tot de
coöperatieve vereniging
Dimpact

Aanbod van de
elektronische
dienstverlening
vergroten
Toegankelijkheid en
transparantie van de
dienstverlening aan
de voorkant
Doelmatig en
klantgericht werken

Programmaplan
(uitvoering)
Klantgerichte
dienstverlening (KDV)

Omschrijving
Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden om te bepalen
welke ICT oplossingen
voldoen aan de ICT
architectuur visie. Uit de
marktverkenning is de
conclusie getrokken dat
de Gemeente Velsen het
meeste baat heeft bij
aansluiten bij het
samenwerkingsverband
Dimpact.
In augustus 2009 heeft de
Directie de toetreding tot
Dimpact goedgekeurd.
Op 8 september heeft het
college van B&W het
voornemen uitgesproken
om lid te worden van
Dimpact.
Op 17 november 2009
heeft het college het
definitieve besluit
genomen tot toetreding
tot Dimpact.
Op 30 november 2009
heeft de provincie NoordHolland toestemming
verleend tot het toetreden
tot Dimpact.
Op 15 december 2009 is
de Gemeente Velsen
definitief tot Dimpact
toegetreden.
Na de definitieve
goedkeuring van de
toetreding tot Dimpact
door het college is i.s.m.
EGEMi het programmaplan KDV opgesteld. Het
programmaplan is 23
december ter goedkeuring
voorgelegd aan de
stuurgroep KDV. In
januari 2010 is het
definitieve programmaplan KDV vastgesteld
door de directie. Het
programmaplan bevat
zowel de uitvoering van
de digitalisering als de
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Ondersteunend aan
programma KDV

Communicatieplan
KDV

Omschrijving
benodigde organisatieverandering. Het
programmaplan loopt tot
2015 en zal elk jaar
worden getoetst en waar
nodig worden bijgesteld.
Er is een communicatieplan opgesteld om de
doelstellingen en de
veranderingen voor de
organisatie te communiceren naar de organisatie.

Wat heeft dit gekost?
Financiën
Totaal bedragen x € 1.000
Programma
Dienstverlening

Resultaat na bestemming

Rekening
2008

Primitieve
begroting
2009

0

Begroting
2009 incl.
wijzigingen

0

Rekening
2009

0
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Saldo
2009

-231

129
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PARAGRAFEN 2009
Gemeente Velsen
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De paragrafen
Inleiding
De paragrafen omvatten een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen en de lokale heffingen en
gaan in op de gestelde kaders voor het beheer in relatie tot de uitvoering van beleid en de beleidsnota’s voor zover die zijn opgesteld. Evenals bij de programma’s is er in dat geval, voor zover op dit
moment mogelijk, een verwijzing opgenomen naar de desbetreffende nota’s en vastgesteld beleid.
De volgende paragrafen zijn opgenomen:
A. Lokale heffingen
B. Weerstandsvermogen
C. Onderhoud kapitaalgoederen
D. Financiering
E. Bedrijfsvoering
F.
Verbonden partijen
G. Grondbeleid
H. Subsidies
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Paragraaf A

Lokale heffingen

Doorgevoerde wetswijzigingen voor 2009
OZB als percentage van de waarde
De onroerende-zaakbelastingen (verder: OZB) wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een
percentage van de waarde van de onroerende zaak. De invoering hiervan is zonder problemen verlopen.
Basisregistratie WOZ
Met ingang van 1 januari 2009 is de basisregistratie WOZ ingevoerd. De invoering ervan is zonder
problemen verlopen.
De wijzigingen van de Wet WOZ, waarin de basisregistratie een plek heeft gekregen, voor de praktijk
zijn beperkt. Veel uitgangspunten van de basisregistraties gelden reeds voor de WOZ-waarde. De
belangrijkste wijziging is de verplichting van afnemers van de WOZ-waarde om “bij gerede twijfel”over
de juistheid van de gegevens in de basisregistratie, dit aan de gemeente “terug te melden”. De gemeenten
hebben dan de plicht dit te onderzoeken.
Daarnaast wijzigt de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en de afnemers van WOZ-gegevens.
Hiervoor wordt een landelijke voorziening WOZ in het leven geroepen, zoals ook is gebeurd voor de
GBA en de BAG. De gemeenten gaan gegevens leveren aan de landelijke voorziening en niet meer aan
de afzonderlijke afnemers. Deze krijgen hun gegevens van de landelijke voorzienig. In november 2009
werden de gemeenten “verblijd” met het bericht van de Waarderingskamer dat de invoering van de
landelijke voorziening WOZ door het Ministerie van Financiën tot nader bericht is uitgesteld.
Gemeenten en softwareleveranciers blijven nu zitten met investeringen die niet renderen. Vanuit diverse
hoeken, softwareleveranciers, gebruikersverenigingen, VNG worden er acties ontplooit richting het
Ministerie om duidelijk te krijgen hoe nu verder.
Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
Deze wet is op 1 oktober 2009 in werking getreden en maakt het mogelijk dat een aanvrager recht heeft
op een dwangsom bij het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan maar ook de mogelijkheid heeft
om beroep in te stellen bij de rechter, zonder eerst bezwaar te maken. Doel is het bestuursorgaan alsnog
tot (sneller) beslissen aan te zetten. Deze wet is ook van toepassing op de beslistermijnen inzake de
bezwaarschriften WOZ.
Op 15 december 2009 heeft het College van B&W een besluit genomen hoe de burgers worden
geïnformeerd inzake de consequenties van de deze Wet. De werkprocessen van de afdeling Belastingen
en Invordering zijn hier op aangepast.
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Inkomsten
Bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Rekening
2.008
2009
2009
Belastingen
OZB gebruikers
OZB eigenaren
OZB roerend

Verschil

2.771
10.019
0

2.923
10.347
0

2.880
10.289
40

Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting

394
7.030
202

398
37
233

393
-1.150
195

Retributies
Bouwvergunningen
Vergunningen
Akten en documenten
Burgelijke stand
Naturalisaties

2.066
100
1.074
166
22

3.132
100
926
127
49

3.927
95
1.130
167
23

795
-5
204
40
-26
1.007

Rioolrecht
Marktgelden
Begraafplaatsen

5.660
106
187

5.820
117
174

5.413
102
178

-408
-15
4

Afvalstoffenheffing

8.722

9.004

8.847

-157
-576

305

351

365

15

Overige belastingen
Parkeergelden

-43
-58
40
-61
-4
-1.187
-38
-1.229

Gemeentelijke woonlastendruk Lastenmonitor 2009
Woonlasten per huishouden
In de ‘Atlas van de lokale lasten 2009’, samengesteld door het Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere Overheden (COELO), wordt onder andere een overzicht gegeven van de
woonlasten, in euro’s per jaar per huishouden per gemeente. In het overzicht wordt de totale opbrengst
van de OZB, op basis van de gemiddelde waarde van een woning (in de desbetreffende gemeente),
reinigingsrecht/afvalstoffenheffing en rioolrecht, op basis van een meerpersoonshuishouden, uitgedrukt
in een bedrag per woonruimte.
De gegevens in de onderstaande tabel zijn uit de ‘Atlas van de lokale lasten 2009’ overgenomen.
Het gaat om de in de ‘Atlas’ opgenomen bedragen van de gemeente Velsen en die van de referentiegemeenten® uit het rapport “Inzicht prestaties gemeenten 2000” van Deloitte en Touche en omliggende
gemeenten.
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Overzicht woonlastendruk
(bedragen in €)
Referentiegemeenten

Totaal
Opbrengst

OZB
Tarief %

Waarde

Rioolrecht

Afvalstoffen
heffing

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

659
702
594
587
672
607
604
620
631

195
205
177
182
217
181
201
222
198

0,1069
0,0866
0,0853
0,0832
0,1132
0,0904
0,0840
0,0875
0,0921

182.000
237.000
208.000
219.000
192.000
200.000
239.000
254.000
216.375

166
172
129
123
172
174
122
108
146

298
325
288
282
283
252
281
290
287

Velsen

702

221

0,0889

249.000

175

306

De Gemeente Velsen neemt in 2009 plaats 321 in, respectievelijk plaats 302 in de rangorde van
goedkoopste gemeente met betrekking tot de bruto woonlasten, respectievelijk de netto woonlasten. In
2008 was dit 335 en 316. In het COELO-rapport 2009 zijn totaal 457 gemeenten en deelgemeenten
opgenomen.
Weliswaar zijn de netto woonlasten in Velsen nog steeds bovengemiddeld, maar ze zijn in 2009 minder
gestegen in vergelijking tot andere gemeenten. Hierdoor zijn de onderlinge verschillen kleiner geworden.
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 2008’. 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;
de toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.
Over het belastingjaar 2009 zijn op het moment van verslaglegging 1548 verzoeken tot kwijtschelding
geregistreerd. Dat zijn er 4 meer dan over 2008 (1544 aanvragen).
In 482 gevallen werd gebruik gemaakt van ‘ambtshalve’ kwijtschelding op basis van koppelingen met de
bestanden van de afdeling Sociale Zaken en de afdeling Belastingen en Invordering. Van de resterende
verzoeken werden er 586 volledig gehonoreerd, 81 zijn gedeeltelijk toegewezen, 318 verzoeken zijn
afgewezen en 67 zijn buiten behandeling gesteld. Nog in behandeling zijn 14 aanvragen.
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Paragraaf B

Weerstandsvermogen

Inleiding
Gemeenten zijn wettelijk verplicht een paragraaf Weerstandsvermogen in hun begroting op te nemen.
Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Er worden geen
strenge inhoudelijke eisen aan de gemeenten gesteld in het besluit. Gemeenten zijn min of meer vrij in
het opstellen van de paragraaf. Vandaar dat tussen de paragrafen van verschillende gemeenten grote
verschillen kunnen ontstaan. In ieder geval bevat een paragraaf Weerstandsvermogen informatie over het
beleid, over de actuele weerstandscapaciteit en een inventarisatie van de risico’s.
De paragraaf is als volgt ingedeeld:
• Het beleid inzake weerstand en risico’s, met een beschrijving van hetgeen in 2009 aan de orde is
geweest;
• Een evaluatie van de risico’s die in de begroting 2009 zijn beschreven;
• Een beschrijving van de risico’s die zich sindsdien voordeden.

Beleid weerstandcapaciteit en risico’s
Het beleid over weerstandscapaciteit en risico’s is beschreven in de door de raad in 2007 vastgestelde
nota risicomanagement en weerstandsvermogen. Een onderdeel van dit beleid is een manier om een
minimale en maximale omvang te berekenen van het weerstandsvermogen, om zodoende eventuele
risico’s te kunnen opvangen. In 2009 heeft het college besloten tot een gewijzigde systematiek waaraan
in 2009 ambtelijk een aanzet voor gegeven is. In de eerstvolgende begroting, de begroting 2011, zal de
voorliggende paragraaf in gewijzigde vorm gepresenteerd worden. Deze zal een combinatie zijn van de
huidige systematiek waarbij daarnaast eveneens rekening gehouden wordt met het benoemen,
kwantificeren en de kans dat een benoemd risico zich voordoet.
In 2009 is een projectgroep actief geweest om gestalte te geven aan risicomanagement en
informatiebeveiliging.
Berekening gewenste onder- en bovengrens van het weerstandsvermogen
Via de nota risicomanagement en weerstandsvermogen heeft de raad het beleid rond risicomanagement
en weerstandsvermogen vastgesteld. Jaarlijks moet bekeken worden met welk financieel gevolg de
gemeente rekening moet houden als risico’s zich voordoen. De volgende methode is door de gemeente
Velsen gekozen:
• de exploitatielasten in de begroting, exclusief loonkosten en kapitaallasten: 10% - 20%
• de waarde van de borgstellingen: 10%
• de achtervang van de borgstellingen: 1%
• het investeringsvolume: 5%
• de balanswaarde van de deelnemingen: 100%
• de maximale onverzekerde aansprakelijkheidsrisico’s: 10%
In feite wordt een berekening gemaakt waarbij de risico’s, die binnen de zes bovenstaande onderdelen
aanwezig zijn, worden vermenigvuldigd met de kans dat ze zich voordoen. Op die manier kan de
benodigde weerstandscapaciteit worden bepaald.
De gemeente dient immers over een buffer te beschikken om onverwachte tegenvallers die kunnen
ontstaan als een risico zich voordoet op te kunnen vangen. Het liefst zonder dat het uit te voeren beleid
hiervan de gevolgen ondervindt.
De berekening van de borgstelling ten behoeve van HVC is enigszins aangepast vanwege de specifieke
situatie bij de garantstelling HVC. De gemeente Velsen kan aangesproken worden voor 25% van de
borgstelling waarvoor het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) naar HVC toe garant staat.
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Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek 1 staat 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 zoals in de
voetnoot genoemd ook hoofdelijk, d.w.z. ieder afzonderlijk aansprakelijk. Aangezien gemeenten niet
failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen kunnen voldoen, zal de hoofdelijke
aansprakelijkheid nooit aan de orde zijn.
Aangezien diverse overheden gezamenlijk garant staan en het risico delen, is deze garantstelling voor
HVC vergelijkbaar met de achtervang van borgstellingen. De garantstelling betreft een deel van het
aangetrokken vermogen van de HVC, dit bedrag kan fluctueren. Vandaar dat in dit geval gerekend wordt
met de factor zoals hiervoor genoemd onder punt 3 en voor de bepaling van de omvang van het
weerstandsvermogen uit te gaan van 1% van de waarde van de garantstelling.
Op basis van de realisatie bestaand beleid ligt de genormeerde omvang van het weerstandsvermogen
voor 2009 tussen de € 16,4 mln en € 26,9 mln.
Per 31 december 2009 bedraagt de omvang van het weerstandsvermogen € 20,6 mln. Dit bedrag wordt
gevormd door de algemene reserve en de algemene reserves grondbedrijf.

De in de begroting 2009 opgenomen risico’s en hun ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt geen integrale opsomming gegeven van alle – min of meer – structurele risico’s,
die in elke begroting aan de orde komen. Alleen risico’s die als ze zich voordoen een financieel gevolg
hebben en waarvan ingeschat wordt dat zij specifiek aandacht verdienen zijn hier opgenomen. Op het
moment dat een risico zo duidelijk is dat een financieel gevolg met zekerheid kan worden bepaald dan
moet over het algemeen een voorziening worden gevormd.
In de begrotingsparagraaf werd ingegaan op de onderstaande onderwerpen die hieronder worden
toegelicht op relevante ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Openbare orde en veiligheid
Verzekeringen
Bodemverontreinigingen
Marktontwikkelingen
Planschadeclaims
Forteiland
WION
Zeehaven
Kunststof verpakkingen
Duurzaamheid
Asbest

Openbare orde en veiligheid
De gemeente Velsen is gelegen in een gebied met een bovenmatig risicoprofiel op het gebied van de
openbare veiligheid, waarin begrepen zijn de fysieke en externe veiligheid. In 2009 hebben zich geen
noemenswaardige calamiteiten voorgedaan.

1

Afvalschap IJmond-Zaanstreek (gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Zaanstad, Heemskerk,
Beverwijk en Velsen) staat garant samen met de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna, Schagen, Texel,
Wieringen, Zijpe, Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en met het openbaar lichaam
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken en het openbaar lichaam Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland
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Grondexploitatie
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. Deze omvang
wordt voldoende geacht om risico’s voortkomend uit de grondexploitatie op te vangen. In de aanbieding
bij dit jaarverslag wordt een voorstel gedaan om deze reserve weer op het gewenste niveau te brengen.
Verzekeringen
De gemeente heeft veel verzekeringen, variërend van de brand- en stormverzekering tot de rechtsbijstandverzekering. Geregeld wordt de afweging gemaakt tussen het verzekerd bedrag, de premie en het
risico. Toch blijven de financiële gevolgen van eventuele schades ongewis. In 2009 zijn geen grote
calamiteiten geweest. De verzekering dekt geen schade in verband met vandalisme.
Bodemverontreinigingen
Er is steeds meer inzicht in (potentiële) bodemverontreiniginglocaties. Er zijn circa 5 nieuwe spots
gevonden in 2009. Deze zullen in de toekomst worden aangepakt. Daarnaast is een onderzoek gestart
bij burgers om te onderzoeken in hoeverre daar nog verontreinigingen zitten. Dit gebeurt op basis van
historische gegevens. Hieruit kunnen nog weer nieuwe spots naar voren komen.
Marktontwikkelingen
Als gevolg van de economische dynamiek kunnen loonkosten, materiaalprijzen meer fluctueren dan
verwacht. De concurrentie op de markt bepaalt de aanbestedingsresultaten. De trend is zichtbaar dat
concurrentie niet altijd leidt tot aanbestedingsvoordelen.
Planschadeclaims
Indien planschadeclaims worden ingediend en gehonoreerd, worden deze kosten gedekt via de lopende
exploitatie en vindt melding plaats ofwel in de tussenrapportages dan wel in de jaarrekening. In 2009 zijn
er geen claims ingediend.
Forteiland
Het Forteiland wordt nu geëxploiteerd door de Stichting Exploitatie Forteiland. Op de balans is een
lening opgenomen aan de stichting. Voor deze lening is een voorziening getroffen. Op dit moment
schatten wij het risico van enig financieel nadeel voorde gemeente als zeer gering in.
Zeehaven
De gemeente en Zeehaven IJmuiden NV hebben de intentie uitgesproken om de wegen en riolering over
te dragen aan de gemeente. Uitgangspunt is dat de overdracht van het beheer en onderhoud budgettair
neutraal geschiedt.
Kunststofverpakkingen
Op het moment is ten aanzien van dit aspect geen hoge risicoverwachting.
Duurzaamheid
De verplichting voor gemeenten in 2010 50% duurzaam in te kopen zal mogelijk leiden tot hogere
kosten. In 2009 waren er slechts voorbereidende verkenningen en heeft dit niet geleid tot financiële
gevolgen. Het risico blijft actueel. Dit kan echter momenteel niet goed worden gekwantificeerd.
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. In 2009 is asbest geconstateerd en verwijderd op de Dammersboog.

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

139

De in de begroting 2009 opgenomen risico’s en hun ontwikkelingen die hierboven zijn beschreven
kunnen worden aangevuld met risico’s die zich gedurende het jaar voordeden.
Risico WMO
Omdat binnen de WMO sprake is van een ‘open einde regeling’ is bij een toenemende vraag het
versoberen van het verstrekkingenbeleid het enige beheersinstrument. Daarnaast wordt de gemeente
geconfronteerd met jaarlijkse kostenstijgingen binnen de zorg.
Zowel een toenemende vraag als hogere kosten hebben zich het afgelopen jaar voorgedaan.
Algemene uitkering
De rijksoverheid zal flink moeten bezuinigen zodra de economische omstandigheden dat toelaten.
Doordat gemeenten financieel voor een deel aan het Rijk zijn verbonden zullen ook zij een flinke stap
terug moeten doen. Hoeveel en wanneer moet worden bezuinigd is echter nog niet bekend. Als bovengrens wordt vaak € 35 miljard genoemd. Voor een deel kunnen dergelijke bezuinigingen gemeenten
direct raken, voor een deel kan dit via een bezuiniging op (voor het gemeentefonds relevante) rijksuitgaven, die via de normering doorwerken in het gemeentefonds. Overigens betreffen de heroverwegingen ook sectoren waarin bezuinigingen gemeenten direct noch indirect raken. Een tamelijk zwart
scenario is dus een bezuiniging van € 35 miljard, waarvan de helft relevant is voor het gemeentefonds.
Wanneer de normering in 2012 op de oude voet wordt hersteld kan dit een greep in het gemeentefonds
betekenen van circa € 3 miljard (krap 20% van de helft van € 35 miljard). Dat zou één zesde van het
gemeentefonds zijn. De algemene uitkering voor de gemeente bedraagt ongeveer € 55 mln, één zesde
deel bedraagt € 9 mln. We hebben de kans dat dit maximale nadeel zich voordoet gesteld op 25%.
Wet werk en bijstand
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 risicoplafond bedraagt 10% van het jaarbudget inkomen ofwel € 1,2 mln. Daarboven kan een
beroep worden gedaan op een tegemoetkoming van rijkswege. Of deze wordt verstrekt hangt af van een
aantal factoren zoals bijv. ‘wordt er voldoende inspanning geleverd op uitstroombevordering,
handhaving en terugvordering’. Daarnaast worden daarbij de financiële resultaten over de afgelopen
jaren betrokken.
Aangezien Velsen over de periode 2004 tot 2010 ca € 4 mln heeft overgehouden op de uitkeringsverstrekking, ligt het niet in de verwachting dat een mogelijk negatief resultaat boven de 10% drempel
tot een extra tegemoetkoming van rijkswege leidt.

Project Grote Hout
Voor een beschrijving van de risico’s met betrekking tot dit project wordt verwezen naar de paragraaf
Grondbeleid, waar een uitgebreide beschrijving inzake dit project te vinden is.
Wet Dwangsom
Op 1 oktober 2009 is de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen en rechtstreeks beroep in werking
getreden.
De wet heeft grote gevolgen voor de afhandeling van aanvragen en daarmee voor de interne organisatie
van de bestuursorganen. De wet is van toepassing op aanvragen om vergunningen, vrijstellingen,
ontheffingen, subsidies of handhavingverzoeken etc., maar ook op de afhandeling van bezwaarschriften.
Deze wet beoogt burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming door
bestuursorganen. De wet houdt o.a. een regeling in op grond waarvan een bestuursorgaan een dwangsom
(max. € 1.260 per aanvraag/ bezwaarschrift) verschuldigd kan zijn voor iedere dag dat de beslissing
uitblijft.
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Strandverenigingen
De strandverenigingen kunnen zich niet verenigen met het vonnis door de rechtbank Haarlem inzake de
huurverhoging d.d. 20-12-2006. Zij hebben beroep aangetekend bij het Hof van Amsterdam.
De verenigingen vechten drie termijnen huurverhoging aan. Indien de verenigingen in het gelijk worden
gesteld betekent dit een terugbetaling van enkele tonnen voor de afgelopen jaren en daarnaast structureel
minder inkomsten van de strandhuisjes met ingang van 2009. De datum van de uitspraak is op dit
moment nog niet aan te geven.
Inburgeringstrajecten
De trajecten worden door het ministerie bevoorschot. Bij de start van een inburgeringstraject is de
gemeente verzekerd van 30% van de maximale bekostiging van Rijkswege voor een inburgeringstraject.
Als de inburgeraar binnen de termijn die daarvoor geldt het inburgeringsexamen heeft afgelegd heeft de
gemeente recht op de resterende 70%. Op het moment wordt het Novacollege bevoorschot voor
(nagenoeg) het gehele bedrag. Het risico bij dit onderwerp bestaat eruit dat geld wordt uitgegeven aan
een derde, waarbij later mogelijk voor een deel hiervan, bij het voortijdig stopen van het traject, geen
inkomsten tegenoverstaan.
Economische crisis
Naast de eerder genoemde marktontwikkelingen en de gevolgen voor de algemene uitkering van
rijksbezuinigingen blijven er risico’s, ondanks een voorzichtig herstel van de economie, van
tegenvallende inkomsten voor het gebruik van voorzieningen en verhoging van de lasten met name bij
sociale zaken. Deze hogere lasten worden pas met een vertraging mogelijk door het Rijk gecompenseerd.
Waardering gronden Oostlaan
Op de balans zijn onder de post materiële activa gronden geactiveerd die verkregen zijn in 2007. Deze
post is gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs en ligt daarmee aanzienlijk hoger dan de
marktwaarde. Zolang de gemeente woningbouwplannen (de Grote Buitendijk) heeft met deze gronden is
dit correct overeenkomstig de voorschriften (BBV). De boekwaarde van de gronden wordt dan t.z.t. in
het grondexploitatieplan ingebracht. Zodra echter plannen niet meer aanwezig zijn, zal de waardering
van de grond de lagere marktwaarde dienen te zijn, namelijk die van landbouwgrond. Deze ligt
aanzienlijk lager dan de huidige boekwaarde
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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.
Het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan verhardingen is niet alleen economisch verstandig.
Ook de verkeersveiligheid is er mee gediend. Tenslotte levert professioneel beheer een bijdrage aan
een positieve beleving door de burger van de openbare ruimte.

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) onderhouds-, vervangings- en financiële planningen opgesteld.
Het beheer gaat uit van tevoren bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen,
wegen, verlichting, etc. Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt.
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), het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na
het verstrijken van de technische levensduur.
In 2009 is het groenbeheersysteem (bomen, speelvoorzieningen en plantsoenen) verder ontwikkeld. Het
volledig “up te date” maken van de kaart heeft meer tijd gekost dan was voorzien. De verwachting is dat
de groenkaart half 2010 gereed zal zijn. Daarna volgen de andere disciplines en kan de openbare ruimte
integraal worden beheerd. In 2010 werken wij ook aan een systeem waarbij informatie over de kabels
worden opgenomen in het systeem.
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Wegbeheer
De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:
Totale wegennet

2004

2005

2006

2007

2008 Adviesnorm

85%

84%

80%

84%

90%

77-87%

Matig

5%

5%

5%7

6%

3%

9-14%

Onvoldoende

9%

11%

13%

10%

7%

4-9%

2004

2005

2006

2007

2008 Adviesnorm

81%

91%

89%

93%

90%

77-87%

8%

3%

3%

3%

3%

9-14%

11%

6%

8%

4%

7%

4-9%

2004

2005

2006

2007

2008 Adviesnorm

86%

81%

79%

81%

86%

77-87%

Matig

5%

6%

8%

7%

4%

9-14%

Onvoldoende

9%

13%

13%

12%

10%

4-9%

Voldoende

Asfalt
Voldoende
Matig
Onvoldoende

Elementen
Voldoende

De kwaliteitsverbetering als gevolg van de systematische aanpak worden steeds beter zichtbaar. Ook in
2010 zullen de inspanningen gericht zijn op een verder verbetering van de kwaliteit van de wegen.
In 2008 hebben Zeehaven IJmuiden N.V. en de gemeente de intentie uitgesproken om, na sanering van
de wegen en riolering door Zeehaven, wegen en riolering over te dragen aan de gemeente. Het plan van
aanpak wordt de komende jaren opgesteld door Zeehaven. Het gebied wordt gefaseerd door de gemeente
in beheer genomen.

Rioolbeheer
In 2010 zal een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden opgesteld. Verder zal onderzocht
worden of het mogelijk is warmte uit het riool te benutten voor het verwarmen van (gemeentelijke)
gebouwen.
Groenbeheer
In het Investeringsplan zijn de middelen gereserveerd voor vervanging en herstel van laanbeplanting.
Door de inspanningen van afgelopen jaren kan voor de komende jaren worden volstaan met een
vervangingsbudget van € 250.000.
In de beleidsnotitie Ruimte voor Groen is het kwaliteitsniveau van de plantsoenen vastgelegd.
De parken worden vooralsnog onderhouden op basis van de (oude) beheerplannen. Omdat er een
voornemen tot verkoop van parken lag, zijn de onderhoudswerkzaamheden tot de meest noodzakelijke
beperkt gebleven. De raad heeft besloten de bezuinigingsmaatregel om de parken te verkopen in te
trekken. De ontstane onderhoudsachterstand wordt in de komende jaren verder hersteld.
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Openbare verlichting
In 2009 is de Beleidsvisie Openbare Verlichting vastgesteld. In dit plan is bijzondere aandacht voor de
milieubelasting van openbare verlichting, naast veiligheid en terugdringing van lichthinder. De
bestuurlijke behandeling vindt nog in 2009 plaats. Dit jaar en in 2010 worden energiebesparende
projecten gerealiseerd en wordt aan het koploperschap verder invulling gegeven.
Sportaccommodaties
Algemeen
Hieronder vallen drie groepen accommodaties, dit zijn de binnensportaccommodaties (sporthallen,
gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig
onderhoud, wordt uitgevoerd op basis van een vijfjaren planningssysteem. Met een uitwerking in
jaarschijven.
De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch
(m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een gebouwenbeheersplan. Voor de complexe zwembadtechniek
bestaat een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek,
waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) is het planmatig onderhoud grotendeels geïntegreerd in het
dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer technische beheerplannen kennen de binnensportaccommodaties en het zwembad een meerjarenplan voor onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren,
schoonmaakapparatuur, enz.
Bij de uitwerking van het sportaccommodatiebeleid op basis van de vastgestelde kadernota “De kracht
van sport” heeft de gemeente in 2009 bijeenkomsten georganiseerd met de hoofdgebruikers van de
gemeentelijke sportaccommodaties. Relevante knelpunten die zijn gesignaleerd en wensen en behoeften
zullen worden meegenomen bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen en/of investeringsplannen. Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad de nota “Accommodatiebeleid voor sportief
Velsen” vastgesteld.
In toenemende mate worden schades geconstateerd als gevolg van vandalisme. Meerdere gymzalen
ondervonden last van graffiti en vernielingen deuren, ramen en daken.
Buitensportaccommodaties
Het groot onderhoud (niet zijnde het jaarlijkse zomeronderhoud) van de buitensportaccommodaties
bestaat uit twee delen. Te weten de cultuurtechnische vervanging of renovatie van de ca. 30 velden
(exclusief tennisbanen). Ten tweede om het planmatig onderhouden van bijkomende voorzieningen en
infrastructuur. Zoals hekwerken, verlichtingen, bestratingen, drainagesystemen, beregeningsinstallaties,
pompen, (deels) clubaccommodaties en diversen.
Op atletiekcomplex Groeneveen zijn de bestratingen bij entree, clubaccommodatie en rondom de baan
vernieuwd. Verder is één discuskooi (annex kogelslingeren) vervangen en de tweede verplaatst. Zowel
op sportpark Schoonenberg als op De Elta is op grote schaal hekwerk en verlichting gerenoveerd. Op het
laatste park was ook het verbeteren van de drainage dringend nodig. Op de ijsbaan van "schaatsvereniging Velsen" is de baanverlichting gerenoveerd. Op diverse sportparken is grootschalig snoeiwerk
verricht en zijn de beregeningsinstallaties verbeterd.
Aanvullende (kleinschalige) verbeteringen ten aanzien van de veiligheid en functionaliteit op Rooswijk
zijn begin 2009 uitgevoerd. Een noodzakelijkerwijs uitgebreidere aanpak wordt meegenomen in de
plannen voor de totale revitalisering en herstucturering van dit sportpark in 2010 en latere jaren.
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Binnensportaccommodaties
In 2009 zijn de gymzalen Heerenduinzaal, Kruisbergzaal en Sluiswijkzaal opgeknapt. Centrale
verwarming en vloeren van gangen en kleedruimten zijn vervangen. Ook zijn in een aantal zalen
bewegingsmelders voor verlichting geplaatst. In sporthal Het Polderhuis is één squashbaan
getransformeerd en toegevoegd aan de dojo-ruimte. In het Jan Ligthartgebouw is de cv vervangen en is
de bokszaal heringericht. Bij diverse sportaccommodaties is het nodige binnen- en buitenschilderwerk
verricht.
Via de Voorjaarsnota/2e tussenrapportage 2009 is incidenteel een bedrag van € 250.000 beschikbaar
gesteld voor het verbeteren van de akoestiek in de binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthallen).
De materie is nogal complex en specifiek. Per sportaccommodatie is maatwerk nodig gebleken. Daardoor
hebben de geluidsonderzoeken, voorbereidingen en de aanbesteding, die inmiddels is afgerond, veel tijd
gekost. De uitvoering dient plaats te vinden in de stilstandperiodes van het zaalgebruik. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de vakanties van 2010.
Zwembad
In het zwembad vertonen de vier zandfilters en drie ozontanks ernstige gebreken (als gevolg van
corrosie). Vanaf de ingebruikname in 2003 hebben zich lekkages in het systeem voorgedaan. Gezien de
cruciale functie van het filtersysteem voor de waterbehandeling en daarmee voor de bedrijfsvoering, was
het niet verantwoord reparatiewerkzaamheden uit te stellen. De eerste fase is in de zomer van 2009
uitgevoerd, terwijl de tweede afsluitende fase voor 2010 is gepland. Het noodzakelijk leegpompen van de
betreffende bassins leidde tot efficiency bij het (geplande) gepleegde groot onderhoud aan de beweegbare bodems in wedstrijd- en doelgroepenbad. Gelijktijdig is het "Timepointsysteem" (tijdregistratie voor
zwemmers) in het wedstrijdbad aangebracht. De onderwaterverlichtingen zijn vervangen en voorzien van
ledlampapparatuur. Los van de problematiek met de filters is het gebouwenbeheerssysteem aangevuld
met modules voor de waterbehandeling.
Geconstateerd is dat eerdere problemen met de luchtbehandeling niet volledig waren opgelost en de
capaciteit van de installaties diende te worden geoptimaliseerd. Over het hele jaar waren er de nodige
storingen in de automatisering. Met name het kassaregistratiesysteem en daarmee de service en entree
van de klanten, ondervond hier last van. Het laatste kwartaal lijken de problemen te zijn opgelost.
Op diverse raampartijen is nog aanvullend zonwerende folie aangebracht om ongewenste schitteringen
tegen te gaan. Bij het recreatiebad is de doucheruimte uitgebreid met groepsdouches. Tot slot zijn door
middel van een subsidie (i.s.m. Gehandicapten Beraad) automatische deuren aangebracht naar/in de
kleedkamersecties. Een gewenste en adequate voorziening voor mensen met een rolstoel, booster, e.d.

Verkeer
Onder verkeer is begrepen de verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering, straatmeubilair, etc.
Alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief vervangingen worden vanuit de exploitatie uitgevoerd. Alleen
de grootschalige renovatie, zoals van de ANWB-bewegwijzering en de plaatsing van de objectenbewegwijzering zijn via het investeringsplan uitgevoerd. Jaarlijks worden al deze objecten geïnspecteerd
en verwerkt in onderhouds- en vervangingsplannen.
Verkeerlichten
De verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden. Op basis van de
inspecties worden vervangingen voorgesteld via het investeringsplan.
Gebouwen
Nog in 2009 zal een programma worden opgesteld en uitgewerkt om gemeentelijke gebouwen te scannen
op de mogelijkheden van verduurzaming.
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Discipline
Wegen
Riolering

Beleidskader
LVVP

Groen

Bomenplan ‘04
Ruimte voor
groen
Baggerplan ‘03
Beleidsvisie OV
‘09

Water
Openbare
verlichting

Sportaccommodaties

Gebouwen

Objecten
Wegen, paden,
Riolen
Bergbezinkbassins
(Mini) gemalen
Drukpompunits
Drainage, kolken, putten
Bomen, plantsoenen,
speelvoorzieningen

Dimensies

Watergangen, vijvers
Lichtmasten,
Armaturen, lampen, OV- en
schakelkasten, VRI’s,
reclameverlichting, stadskaarten
Gymzalen
Sporthallen,
verenigingsgebouwen
Zwembad
Sportvelden
Buurthuizen
Hekwerken, verlichting, groen,
bestrating, beregeningsinstallaties,
pompen
Gemeentelijke
gebouwen,opstallen e.d.

224 km
* st.
(30) 10 st.
15

11.000

1 st.
30 st.

125

Onderwijsgebouwen
De onderwijsgebouwen vallen voor wat betreft nieuwbouw en groot onderhoud onder de gemeentelijke
verantwoordelijkheid. In het Integrale huisvestingsplan worden hieromtrent plannen opgenomen. In de
verordeningen zijn aanvraagprocedures opgenomen om gelden door de schoolbesturen bij de gemeente
aan te vragen. Er wordt een nieuw IHP opgesteld voor de komende 4 jaar (2011-2014). Deze zal aan de
raad worden voorgelegd.
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Paragraaf D

Financiering

Inleiding
In deze paragraaf wordt in de eerste plaats ingegaan op algemene ontwikkelingen die worden voorzien
met betrekking tot de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en de aan te trekken financiering op de
kapitaalmarkt. Ten tweede wordt aandacht geschonken aan de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt in
2009. Hiervoor is de geformuleerde rentevisie van het rentecomité van belang.
Tot slot wordt kort ingegaan op organisatie rond de uitvoering van de financieringsfunctie.

Algemene ontwikkelingen
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is, populair gezegd, in feite 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, ongeveer € 132,9 mln per 1 januari 2009. Dit
houdt in dat de kasgeldlimiet in 2009 ongeveer € 11,3 mln bedroeg. In 2009 is er geen overschrijding
geweest van de kasgeldlimiet.
Kasgeldlimiet 2009
Bedragen x 1.000 Euro

Jan

-231 Apr

11.062 Okt

6.797

Feb

-1.767 Mei

1.761 Jul
8.852 Aug

7.598 Nov

14.939

Mrt

-5.407 Jun

10.013 Sep

5.444 Dec

14.959

Gemiddelde

-2.468

6.875

8.035

12.232

Kasgeldlimiet

11.362

11.362

11.362

11.362

8.893

18.237

19.396

23.593

Ruimte

Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door een ongelijkmatige leningenportefeuille, zowel in nominale bedragen als in aflossingsmoment, in te perken. Bij herfinanciering van
een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico gelopen.
In de wet Fido wordt daarom geëist dat het totale bedrag dat in een jaar moet worden geherfinancierd
niet boven de een bedrag van 20 % van het begrotingstotaal uitkomt. De opbouw van de leningenportefeuille is zodanig evenwichtig dat geen overschrijding van de renterisiconorm plaatsvindt. Bij het
aantrekken van noodzakelijke financiering zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de opbouw
van de portefeuille.
Financiering 2009
Ten aanzien van het volume van aan te trekken financiering merken wij op dat de raad het college, door
middel van het vernieuwde Treasurystatuut, vastgesteld op 28 mei 2009 heeft gemachtigd jaarlijks voor
maximaal € 35 mln aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien het mandaat van het college niet
toereikend zal zijn om de benodigde financiering aan te trekken zal de gemeenteraad om een aanvullend
besluit worden gevraagd.
Door opbrengsten uit het verkopen van grond en diverse panden is er geen noodzaak geweest om
leningen aan te trekken.
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Rentevisie
Het renteomslagpercentage is in de begrotingsrichtlijnen vastgesteld op 4,5%. 2002 t/m 2004 was het
5,25% en vanaf 2005 is het renteomslagpercentage vastgesteld op 5%.
Balanspositie
De afgelopen 4 jaar zijn de langlopende leningen (opgenomen gelden) gestaag met € 30 mln afgenomen
tot € 170 mln. De vaste activa (daar waar het vermogen in is geïnvesteerd) bedragen onveranderd rond de
€ 200 mln. Het eigen vermogen is in 4 jaar met € 25 mln toegenomen. Financieel gezien zijn de
afgelopen 4 jaar bijzonder gezond geweest. De solvabiliteitsratio’s zijn verbeterd. De schuld per inwoner
bedraagt nu ongeveer € 2.500 per inwoner. De gemiddelde schuld per inwoner is bij gemeenten van
vergelijkbare omvang ongeveer € 3.000 per inwoner (bron: Gemeentefinanciënbericht 2010; VNG).
Deze gezonde financiële positie (minder geld geleend en meer eigen vermogen) leidt onder andere tot
lagere rentelasten.
Organisatie
De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezige kaders:
Treasurystatuut, het Financieel Masterplan Velsen (FMV) en de bepalingen in de wet Financiering
decentrale overheden (Fido), waarin onder andere wordt aangegeven dat de treasuryfunctie uitsluitend
dient te worden uitgevoerd ten dienste van de publieke taak en een prudent beleid dient te kennen.
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Paragraaf E

Bedrijfsvoering

Organisatie- en personeelsbeleid
2009 stond de verdere implementatie van de klantgerichte dienstverlening centraal. Diverse afdelingen
zijn bezig hun werkprocessen te verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van routekaarten en
routeadviezen. Routekaarten worden gebruikt voor verbeteringen in werkprocedures die redelijk
eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Routeadviezen zijn fundamentelere wijzigingen en vergen meer
onderzoek. De afdeling die met de routekaarten en -adviezen aan de slag gaat, wordt ondersteund door
een team van specialisten.
In 2009 is gestart met de reorganisatie van de afdeling P&O. De serviceachtige activiteiten van de
afdeling P&O worden ondergebracht in een HR(Human Resource)-servicedesk. Dit heeft als voordeel
dat de HR-adviseurs de tijd en de ruimte krijgen om volwaardig adviseur in het HR-werk te worden. Zij
kunnen op uiteenlopende terreinen als een soort casemanager en sparringpartner voor de leidinggevenden
gaan fungeren. Alle HR-werkprocessen zijn geactualiseerd en in het voorjaar van 2010 vindt de verdere
implementatie plaats.
Het doorlopen van een stage heeft een positief effect op de beeldvorming van jongeren over de gemeente
en verbetert het imago van de gemeentelijke sector als werkgever. Om dit doel te bereiken was besloten
het aantal stageplaatsen te vergroten en dat is zeer goed gelukt. In 2008 liepen 18 en in 2009 36 mensen
stage bij de gemeente Velsen.
Alle leidinggevenden hebben een managementdevelopmenttraject doorlopen. In diverse kleine groepen is
onder begeleiding getraind in het verder ontwikkelen van managementvaardigheden.
In het laatste kwartaal heeft een rondgang langs vrijwel alle arbeidsplekken samen met de Arbeidsinspectie plaatsgevonden. Dit gebeurde in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). De
bevindingen en aanbevelingen zijn aan het management gerapporteerd en daar wordt in 2010 uitgebreid
aandacht aan besteed. Over het algemeen zijn geen ernstige zaken geconstateerd.
Formatie
In onderstaande tabel is de begrote formatie en bezetting per 1 januari en 31 december 2009 weergegeven. Doordat de structuur van de organisatie, in verband met het organisch ontwikkelen, nog niet
geheel is aangepast, worden bewust vacatures niet structureel ingevuld. Ook werd eind 2009 duidelijk
dat de huidige formatie door een taakstellende bezuiniging in de begroting 2010 met ongeveer 20
formatieplaatsen zal verminderen, mogelijk door efficiëntere en verbeterde dienstverlening.
Door het anders organiseren is de formatie van de concernstaf verdeeld over Communicatie en het
onderdeel Middelen & Ondersteuning. Bij Publiekszaken is de formatie uitgebreid in verband met de
uitvoering van de Wet Inburgering.
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analyse per afdeling

fte's
fte's
formatie formatie
begroting 31-12

afdeling
600 Directie team

begroting
2009

rekening
2009

onder- en
overschrijding

621.924
5,00

6,00

525.778

586.229

60.452

1000 Algemene Zaken

16,77

16,77

875.948

847.277

-28.672

1200 Burgerzaken

16,77

16,77

875.948

847.277

-28.672

2000 Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken

56,81

56,59

3.481.589

3.096.929

-384.660

2100 Gebiedsontwikkeling

13,66

14,27

888.731

785.353

-103.378

2200 Vergunningen en Uitvoering

22,58

21,24

1.324.519

1.175.641

-148.878

2300 Economische zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

14,54

15,04

993.207

903.299

-89.908

6,04

6,04

275.132

232.635

-42.497

3000 Beheer Openbare Ruimte

97,95

97,19

4.844.520

4.438.937

-405.584

3100 Beleid en voorbereiding

18,98

18,15

1.191.795

998.676

-193.119

3200 Wijkbeheer

61,58

60,65

2.761.214

2.633.902

-127.312

2400 Ondersteuning

3300 Stafbureau
3400 Beheer Accommodaties
4000 Sociale zaken, Welzijn en Sport
4100 Zorg en Ondersteuning

6,00

7,00

319.917

327.977

8.060

11,39

11,39

571.594

478.382

-93.213

109,03

111,21

5.909.635

5.733.876

-175.759

28,88

28,66

1.584.489

1.379.437

-205.051

4200 Sociale Zaken

27,28

28,88

1.638.105

1.577.741

-60.364

4500 Maatschappelijke Ontwikkeling

14,51

10,37

954.895

799.306

-155.589

4600 Klant contact centrum

0,86

5,75

35.633

114.208

78.575

4700 Ondersteuning

0,89

0,89

40.167

46.910

6.744

36,61

36,66

1.656.346

1.816.273

159.927

116,74

120,20

6.622.294

6.057.606

-564.687
-227.927

4800 Sportzaken
MO

Middelen en Ondersteuning
nog te verdelen inzake ontvlechting

-147.850

147.850

5100 Belastingen en Invordering

16,44

15,89

901.832

673.905

5200 Geo informatie en Statistiek

17,39

20,00

1.091.024

1.048.748

-42.276

5300 Facilitaire diensten

15,27

13,88

666.075

564.077

-101.998

5400 Algemene Zaken

24,32

24,06

1.554.192

1.504.792

-49.401

5500 Automatisering en Documentaire informatievoorziening

17,43

19,43

966.025

984.691

18.666

5600 Financiën

23,83

23,38

1.500.029

1.210.994

-289.035

2,06

3,56

90.966

70.399

-20.567

13,45

11,45

930.921

742.787

-188.134

6100 Communicatie

7,51

8,51

490.191

517.348

27.157

6200 Concernstaf

5,94

2,94

440.730

225.439

-215.291

14,02

13,29

918.457

846.809

-71.648

9000 Algemene Dienst ivm org. aanpassing

8,48

7,43

502.487

530.513

28.026

9500 Raadsgriffie

4,70

4,70

307.442

296.463

-10.979

9700 Bibliotheek

26,47

26,47

1.231.673

1.289.767

58.094

26.150.744

24.467.192

-1.683.552

5800 Ondersteuning
6000 Concernstaf en Communicatie

8000 Personeel en Organisatie

Totaal

469,42

471,30
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In het overzicht zijn de vaste salariscomponenten opgenomen. De salarislasten zijn incl. de zogenaamde
werkgeverskosten. Overeenkomstig de financiële verordening artikel 14 geven wij hier eveneens de
kosten van inhuur weer. Deze bedragen in 2009 € 4.061.000 (begroot € 1.068.000)
Ziekteverzuim
Het is goed om te constateren dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar het ziekteverzuim is gedaald en
wel naar 3,9%. Het aantal keren dat medewerkers zich gemiddeld ziek melden (meldingsfrequentie), is
gestegen naar 1,41. Tenslotte is het aantal dagen dat de medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is,
sterk gedaald (gemiddelde verzuimduur).
2006

2007

2008

2009

Verzuimpercentage

5,3%

4,9%

4,3%

3,9%

Meldingsfrequentie

1,51

1,43

1,34

1,41

Gemiddelde verzuimduur in dagen

17,6

14,1

19,3

11,2

Automatisering / Documentaire Informatievoorziening
In 2009 zijn zowel het project ‘digitalisering personeelsdossiers’ als het project ‘digitalisering persoonsen woningkaarten’ afgerond. Verder werd het workflowmanagement uitgebouwd door het opstarten van
het project digitalisering van de postafhandeling. Dit project wordt in het eerste kwartaal van 2010
afgerond.
Naast de projecten zoals BAG, WABO en digitalisering van de dienstverlening heeft 2009 hoofdzakelijk
in het teken gestaan van de afronding project ServerBasedComputing en van een verhoging van de
beschikbaarheid en continuïteit van de ICT-infrastructuur. Eind 2009 is een start gemaakt met e-mailarchivering. Tevens is een intentieovereenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking met gemeente
Uitgeest, zodat Velsen op termijn de totale ICT van de gemeente Uitgeest gaat beheren. Dit laatste als
vervolg op het beheer van de belastingapplicatie dat Velsen sinds 2007 voor de regio IJmond uitvoert.
Overeenkomstig de financiële verordening artikel 14 geven wij hier de automatiseringskosten kosten
(exclusief personeel) weer. Deze bedragen in 2009 € 1.839.000 (begroot € 1.812.000).
Rechtmatigheid
De controles voor 2009 zijn volgens plan uitgevoerd. Deze controles zijn gebaseerd op het interne
controleplan rechtmatigheid waarover overleg met de accountant is geweest. Er is in 2009 aandacht
besteed aan het trekken van meer eenduidige conclusies ten aanzien van bevindingen uit de audits. De
centrale coördinatie is versterkt. Alle informatie die wordt verzameld op dit gebied zorgt voor een
beschikbaar overall beeld.
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M&O-beleid
Een van de criteria van rechtmatigheid betreft het ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’-criterium.
De gemeente Velsen heeft geen expliciet M&O-beleid, maar heeft dit aspect verweven in de
werkprocessen. De waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan uit:
* onderzoek naar de achtergronden van nieuwe medewerkers;
* een klokkenluiderregeling;
* een regeling inzake nevenfuncties;
* het verplicht afleggen van een ambtseed.
Om het belang van integriteit te onderstrepen heeft het college in februari 2009 besloten niet alleen
nieuwe personeelsleden maar ook alle zittende personeelsleden een ambtseed af te laten leggen.
Doelmatigheid en doeltreffendheid
Net als in het jaar 2008 is ook in 2009 gewerkt aan de uitvoering van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken. In het afgelopen jaar is gebleken dat het snel uitvoeren van de onderzoeken geen
vanzelfsprekendheid is. Om een onderzoek zorgvuldig te kunnen uitvoeren is het van groot belang om
intensief aandacht te besteden aan de probleemstelling die voor het doen van een goed onderzoek is
vereist. Dit vergt de nodige tijd. Vandaar dat minder onderzoeken zijn afgerond dan de bedoeling was.
Het afgelopen jaar is het onderzoek naar de afhandeling van bezwaar en beroep via de afdeling algemene
zaken afgerond. De bevindingen worden aan het college aangeboden en zullen daarna in samengevatte
vorm worden gemeld aan de gemeenteraad.
Monitor bedrijfsvoering
In 2009 zijn twee belangrijke stappen gezet ten aanzien van de verstrekking van informatie aan het
management met betrekking tot de interne bedrijfsvoering.
In de eerste plaats is de toegankelijkheid van de structureel beschikbare managementinformatie
verbeterd. Actuele en financiële en personele informatie die voor de manager van belang is, kan nu op
elk moment worden geraadpleegd.
In de tweede plaats is ten behoeve van het directieteam begonnen met het samenstellen van de monitor
bedrijfsvoering. De eerste monitor is in november 2009 aan het Directieteam aangeboden en bevat
samengevoegde bedrijfsvoeringinformatie die ontleend is aan de instrumenten uit de planning &
controlcyclus. De monitor biedt dus over het algemeen geen nieuwe informatie maar wel een integraal
overzicht dat door het DT mede kan worden gebruikt om ten aanzien van de ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering de vinger aan de pols te houden.
Juridische kwaliteitszorg
In 2009 is aanvankelijk een concept plan van aanpak juridische kwaliteitszorg opgesteld. In verband met
de verdergaande organisatieontwikkeling is echter prioriteit gegeven aan het opstellen van een nieuwe
organisatieverordening en de voorbereiding van een nieuw besluit om onder strikte voorwaarden
bevoegdheden van ons college resp. de burgemeester te mandateren aan de afdelingshoofden.
Voor een nieuw mandaatbesluit heeft een uitgebreide inventarisatie van toepasselijke regelgeving per
afdeling plaatsgevonden, voordat een concept mandaatbesluit is geformuleerd waarmee het college in
beginsel heeft ingestemd. Het bijhouden van een mandaatregister maakt hier onderdeel van uit.
Voorts zijn in 2009 meerdere nieuwe wetten geïmplementeerd zoals de Wet dwangsom bij niet tijdig
beslissen en rechtstreeks beroep, de vierde tranche Awb en de Dienstenrichtlijn. Hiertoe zijn onder
andere incompany-cursussen verzorgd, is een interne bijeenkomst georganiseerd en zijn standaardbrieven
opgesteld.
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Huisvesting
Het stadhuis biedt een ontvangst- en gebruikruimte voor bezoekers en werkplekken voor de ambtelijke
organisatie. Het college en de Raad hebben in 2009 besloten het asbest te verwijderen en het gebouw
(deel B) te renoveren. Het project voor de asbestsanering en renovatie start, na besluitvorming, in 2010.
Overeenkomstig de financiële verordening artikel 14 geven wij hier de automatiseringskosten kosten
(exclusief personeel) weer. Deze bedragen in 2009 € 2.121.000 (begroot € 1.810.000).
Belastingen
In augustus 2009 heeft de Waarderingskamer aangegeven haar oordeel over de uitvoering van de Wet
Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) in de Gemeente Velsen bij te stellen van “moet dringend
verbeterd worden” naar “naar behoren verloopt”. Het streven voor 2010 is om te komen tot een
beoordeling dat de uitvoering goed verloopt.
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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 deel daarvan is te scharen onder het begrip
“verbonden partijen”. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én een
financieel belang . 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.
De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:
1 De verbonden partijen voeren beleid uit, wat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar
dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed (gemandateerd) 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 gemeente en daarbij kunnen de volgende vragen aan de
orde komen:
• Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s?
• Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
• Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?
2. Ook is het van belang in deze paragraaf 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
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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. Eveneens zijn de financiële
gegevens van de verbonden partij opgenomen en het bedrag dat in de begroting 2010 is opgenomen.
Programma 1
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen

Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging

Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Economische Zaken
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeekanaalgebied NV
Amsterdam
Naamloze vennootschap
Partijen streven naar een versterking van de regionale
economie in het Noordzeekanaalgebied door het
benutten van de potenties die samenhangen met het
bestaande en verder te ontwikkelen regionaal haven- en
industriecomplex.
Partijen betrekken daarbij de verbetering van de
leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied.
Partijen zullen zich inspannen om projecten en andere
initiatieven, die gericht zijn op de gewenste
ontwikkelingen bedoeld onder a. en b., te realiseren.
Partijen streven naar een interactieve communicatie met
de regionale besturen, met maatschappelijke
organisaties, met bedrijfsleven en met de rijksoverheid
over de gewenste doelen, de uitwerking ervan en de
fasering van de projecten.
Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam,
gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, gemeente
Zaanstad, ABN AMRO Jong Bedrijven Fonds B.V.,
Corus Staal B.V., ORAM en Zeehaven IJmuiden N.V.
Het door de RON (doen) ontwikkelen van
havengerelateerde bedrijfsterreinen en het aantrekken
van bedrijfsactiviteiten, in afstemming met de andere
terreinen in het NZKG en met de leefbaarheid in de
omgeving van de terreinen.
College (portefeuillehouder economische zaken). De
portefeuillehouder economische zaken vertegenwoordigt
de gemeente in de Algemene vergadering van
Aandeelhouders. De gemeenten Beverwijk, Velsen en
Zaanstad hebben gezamenlijk een van de vijf
commissarissen (geen lid van een college) benoemd.
Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken
13,33 %
2007
€ 3.249.316
€ 57.579.961
€ 2.854.061

2008
€ 3.385.657
€ 66.124.230
€ 176.734
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Programma 1
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Economische Zaken
Zeehaven IJmuiden N.V.
IJmuiden
Naamloze vennootschap
Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het
havengebied en de havenfaciliteiten en de
weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde
ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de
reders/ aanvoerders en de groothandelaren.
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, mede namens de provincie
Noord-Holland en de gemeente Katwijk, een van de vijf
commissarissen. Dhr. H. Romeijn benoemd.
Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken
€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het
aandelenkapitaal.
2007
2008
€ 10.829.000
€ 14.659.000
€ 42.031.000
€ 39.090.000
€ 368.000
€ 755.000
Borg € 15 mln

De geringe investeringsbereidheid van het havenbedrijfsleven als gevolg van de kredietcrisis en de
economische recessie leiden tot een bijgestelde prognose van het gronduitgifteplan. In plaats van
volledige uitgifte van gronden aan bedrijven reserveert de vennootschap één derde van de voor
uitgifte beschikbare terreinen voor verhuur voor assemblage en bouw van offshore
windmolenparken. In 2009 heeft overleg plaatsgevonden tussen de BNG, de gemeente en de
vennootschap. Zeehaven IJmuiden N.V. voldoet aan haar betalingsverplichtingen jegens de BNG. De
BNG heeft aangegeven bereid te zijn Zeehaven met coulance tegemoet te willen treden. In de loop
van 2010 zal overleg worden gevoerd over de herfinanciering en verlenging van de borgstelling”.

Programma 1
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Economische Zaken
Kennemerstrand N.V.
IJmuiden
Naamloze Vennootschap
Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen
terrein en exploiteren van (beperkte) rechten op een door
de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein
(aangeduid als duin-midden-gebied en centrumgebied),
gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede
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Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
(Geconsolideerd)
Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting

Programma 1
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen

Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid

het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat
terrein
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.
Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed
B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.
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.
College (2 wethouders zijn lid van de Raad van
Commissarissen)
Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken
102 aandelen A (€ 31.797)
2007
€ 421.595
€ 198.586

2008
€ 501.447
€ 206.799

€ 49.788
€ 78.852
Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in
Kennemermeer B.V.

Economische Zaken
Recreatieschap Spaarnwoude
Haarlem
Gemeenschappelijke regeling
Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld
gebied:
a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van
recreatie en (toeristisch)recreatieve voorzieningen
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 doel
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen.
Meewerken aan de bovengenoemde doelstelling
College (portefeuillehouder recreatie)
Afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken
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Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
(Geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting

Programma 2
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging

Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Programma 4
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling
Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens

7,6%
2007
€ 21.206.960
€ 1.512.743

2008
€ 18.569.776
€ 1.863.065

- € 1.042.851

- € 2.637.184

Werkgelegenheid en inkomen
De Meergroep
Beverwijk
Gemeenschappelijke regeling
Het bevorderen van arbeidsdeelname onder zo normaal
mogelijke omstandigheden van mensen met
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen
met een Wsw-indicatie
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.
Optimale participatie van Wsw-geïndiceerde inwoners
Naast de portefeuillehouder sociale zaken die zowel lid
is van het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen vier raadsleden de gemeente in het
algemeen bestuur
Afdeling Sociale Zaken
€ 5.200.000
2007
€ 9.974.000
€ 5.447.000
€ 1.193.000

2008
€ 10.150.000
€ 3.793.000
€ 176.000

Educatie
CARel (Centrale Administratie RMC en Leerplicht)
Haarlem
Gemeenschappelijke regeling
- uitvoeringsorganisatie voor wettelijk verplichte
leerplicht en RMC registratie
Gemeenten in Midden- en Zuid Kennemerland
Verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen
via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één
gelijke wijze verzuim aan.
Wethouder onderwijs via het regionale bestuurlijk
overleg onderwijs
Afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken
Ondersteuning van het primaire proces van de leerplicht,
de kwalificatieplicht en de RMC-functie
Niet van toepassing. Zie toelichting
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Toelichting

De deelnemende gemeente dragen in het totaal
€ 270.000 bij, vanuit de RMC-begroting wordt er door
Haarlem € 77.500 toegevoegd. De totale uitgaven voor
2009 zijn begroot voor € 277.434.

Programma 5
Naam

Cultuur en culturele voorzieningen
Noord-Hollands Archief (Regionaal Historisch
Centrum)
Haarlem
Gemeenschappelijke regeling
De belangen van de minister en de gemeenten bij alle
aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de
collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in
de provincie Noord-Holland en in de
archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in
gezamenlijkheid te behartigen. Het regionaal Historisch
Centrum in Noord-Holland is ingesteld om archieven te
bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de
gemeenten in de regio Kennemerland, en met het doel
diensten aan derden te leveren ten aanzien van het
beheer van archiefbescheiden en collecties.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
gemeente Haarlem en 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
en willen kennismaken met de collectie en archieven.
Portefeuillehouder welzijn en kunst en cultuur zit in het
algemeen bestuur
Afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Rekening 2009

Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het
archiefbeheer (2009 € 273.478)
2007
2008
€ 102.705
€ 92.718
€ 1.288.405
€ 1.512.594
- € 30.038
- € 9.988
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.
€ 273.478
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Programma 8
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Rekening 2009

Programma 8
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging

Milieu, riolering en afvalstoffen
Milieudienst IJmond
Beverwijk
Gemeenschappelijke regeling
De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt
mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en
ongevraagd) adviseren en (het laten) uitvoeren van de
integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken
de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de
omvang en kwaliteit van de te leveren producten en
diensten, alsmede de daarbij behorende kosten
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 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.
Portefeuillehouder milieu in dagelijks bestuur,
portefeuillehouders en raadsleden in algemeen bestuur
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
46,5% (2009 € 1.498.517)
2007
€ 587.987
€ 2.150.039
€ 216.587
€ 1.498.517

2008
€ 749.902
€ 3.410.774
€ 230.915

Milieu, riolering en afvalstoffen
Huisvuilcentrale Noord-Holland N.V. (HVC)
Alkmaar
Naamloze vennootschap
De N.V. heeft tot doel het verwijderen en verwerking
van afval en reiniging openbare ruimte, afkomstig uit het
samenwerkingsgebied, alsmede het op verzoek van een
deelnemer en/of een derde uitvoeren van andere
werkzaamheden op het terrein van afvalverwijdering en
reiniging.
Diverse gemeenten.
Voldoen aan de wettelijke taak van de gemeente door
een doelmatige en publieksvriendelijke verwijdering van
de huishoudelijke afvalstoffen, een uit milieuoogpunt
gewenste gescheiden inzameling van afvalstoffen tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten, een vermindering
van het afvalaanbod door preventie en het bevorderen
van hergebruik van afvalstoffen. Marktconforme aanpak
van de taakuitvoering.
Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)
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Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Programma 8
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Milieu, riolering en afvalstoffen
ReinUnie
IJmuiden
Gemeenschappelijke regeling
De gemeenschappelijke regeling heeft als doelstelling
het toezicht houden op de uitvoering en naleving van de
koopovereenkomst en het aanspreekpunt zijn van de NV
Huisvuilcentrale N-H
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Belang van Velsen borgen t.a.v. het verwijderen van
afval en schoonhouden openbare ruimte.
Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging); in
het algemeen bestuur hebben 2 raadsleden zitting
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Programma 8
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling
Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen

2007

2008
€ 135.606
€ 627.582
€ 7.504

2007
€ 763.787
€ 11.253.680
€ 193.608

€ 137.861
€ 724.333
€ 11.949

2008
€ 718.145
€ 10.163.099
- € 45.642

Milieu, riolering en afvalstoffen
Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Alkmaar
Gemeenschappelijke regeling
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad
Realisatie van afvalverwerking in regionaal verband
Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)
Beheer Openbare Ruimte
Belang in AYZ 25% van de kosten (€ 2.625 in 2008).
Belang in HVC 132,25 aandelen (€ 6.011)
2007
2008
€ 75.784
€ 79.989
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Programma 8
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Milieu, riolering en afvalstoffen
€ 350
€ 8.968

Programma 9
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Ruimtelijke ordening en wonen
Winkelstichting Plein ’45
IJmuiden
Stichting
Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening
van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan
de handelsdrijvende of neringdoenden in de gemeente
Velsen (statuten 1985). Vernieuwing stadscentrum
IJmuiden in het kader van Stad en Milieu (2003)

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Programma 10
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

€ 350
€ 4.207

In samenwerking met particulieren bevorderen dat een
uitstekend winkelcentrum rond een nieuw stadhuis tot
stand wordt gebracht (brief 20 april 1953)
Portefeuillehouder wonen
Afdeling Wonen en ruimtelijk beleid
Indien B&W besluit tot opheffing van de stichting, dient
het bestuur de bezittingen aan te bieden aan de
gemeente.
2007
2008
€ 2.493.991
€ 2.566.037
€ 3.969.886
€ 3.628.518
- € 2.499
€ 72.523

Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsregio Kennemerland
Haarlem
Gemeenschappelijke regeling
 De regeling stelt zich ten doel om door
intergemeentelijke samenwerking en door een
doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering
te geven aan:
 de taken op het gebied van de brandweerzorg en
de rampenbestrijding als genoemd in artikel 3
van de Brandweerwet 1985;
 de taken op het gebied van de bescherming en
bevordering van de gezondheid van de
bevolking als genoemd in artikel 2 van de Wet
Publieke Gezondheid;
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Deelnemende partijen

Doel deelneming gemeente
Velsen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting
Rekening 2009

Programma 10
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen

Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang

de taken betrekking hebbende op hulpverlening
bij ongevallen en rampen alsmede de
voorbereiding daarop, zoals genoemd in de Wet
rampen en zware ongevallen alsmede de Wet
geneeskundige hulpverlening bij rampen
 de als gevolg van de Wet Ambulancevervoer
noodzakelijke afstemming in de
ambulancehulpverlening en de communicatie
tussen degenen die de ambulancezorg
verrichten.
Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Door een goede afstemming tussen de verschillende
hulpverleningsdiensten een bijdrage leveren aan de
openbare orde en veiligheid binnen de gemeente en de
veiligheidsregio. Uitvoeren wettelijke taken.
Burgemeester en College (portefeuillehouder openbare
orde en veiligheid en portefeuillehouder
volksgezondheid)
Afdeling Algemene Zaken en
Afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
2007
2008
€ 5.064.000
€ 4.604.000
€ 19.231.000
€ 42.543.000
- € 456.730
- € 530.106
€ 4.570.775 + € 900.069 programma 3

Openbare orde en veiligheid
Stichting Halt Kennemerland
Haarlem
Stichting
Het voorkomen en bestrijden van vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende jeugdcriminaliteit en het
wegnemen van oorzaken die tot dit gedrag onder
jongeren leiden.
Het verrichten van alle verdere handelingen en
werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Gemeenten Bloemendaal), Beverwijk, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Zie doelstelling
geen.
Afdeling Algemene Zaken
Afname van 400 uren preventieve activiteiten
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Programma 10
Financiële gegevens
Toelichting

Rekening 2009

Programma 15
Naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doelstelling

Deelnemende partijen

Doel deelneming gemeente
Velsen
Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Ambtelijke
verantwoordelijkheid
Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Openbare orde en veiligheid
(€ 29.896)
Niet van toepassing
Er zijn nog geen financiële gegevens. De stichting Halt
Kennemerland is met ingang van 1 januari 2008 in
werking getreden.
€ 30.488

Algemene Dekkingsmiddelen
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Den Haag
Naamloze vennootschap (NV)
De BNG is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijke belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de
BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De
strategie van de bank is gericht op het behouden van
substantiële marktaandelen in het Nederlands
maatschappelijk domein en het handhaven van een
excellente kredietwaardigheid (Triple A). 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.
Diverse overheden en instellingen die werk doen op het
gebied van het maatschappelijke belang.
Aandelenpakket totaal 55.690.720.
Verplichting, omdat de Algemene uitkering op deze
bank wordt overgemaakt. Daarnaast het gebruikmaken
van het financiële netwerk.
College (portefeuillehouder Financiën). De gemeente
heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Afdeling Middelen en Ondersteuning
De gemeente Velsen heeft 280.410 aandelen op de
balans staan met een waarde van € 636.222,55.
2007
2008
€ 2.053.000
€ 1.979.000
€ 90.549.000
€ 99.386.000
€ 195.000
€ 158.000
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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.
Gemeentelijk grondbeleid (a b)
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 onrendabele onderdelen binnen
wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) te kunnen realiseren.
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.
De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in de deelnota’s nota Ontwikkeling vastgesteld op
5 april 2007, nota Grondprijzen vastgesteld op 17 december 2009 en de nota Beheer vastgesteld op
17 januari 2008.
Actief grondbeleid maakt de kans tot realisatie van het door de gemeente vastgestelde beleid beter
mogelijk, daarbij aangetekend dat de gemeente, ten opzichte van faciliterend grondbeleid, meer
financieel risico loopt.
De door de gemeenteraad op 4 september 2003 vastgestelde exploitatieverordening is per 1 juli 2008 niet
meer van toepassing verklaard, behoudens exploitatiegebieden waarvoor een exploitatieovereenkomst is
afgesloten voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wro op 1 juli 2008 en behoudens overeenkomsten ter
uitvoering van bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wro op 1 juli 2008 zijn
vastgesteld of in ontwerp ter inzage zijn gelegd, zodat de gemeente – naast publiekrechtelijk –
privaatrechtelijk grip heeft op ontwikkelingen van gebieden waar de gemeente niet over eigendommen
kan beschikken. Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Grexwet per 1 juli 2008 zijn de
mogelijkheden tot kostenverhaal verbeterd.
Het grondbeleid van de gemeente krijgt gestalte middels de uitvoering en voorbereiding van grote
projecten als o.a. Oud - IJmuiden, Velsen- Noord, Stadspark, bedrijventerrein Grote Hout, Grote
Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden alsmede bij het faciliteren van de ontwikkeling van diverse
locaties.
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Actuele prognose grondexploitatie en winstneming (c d)
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de grondcomplexen.
De grondcomplexen/projecten zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
1)
“Niet in exploitatie genomen bouwgronden” Dit zijn projecten in de initiatief-/planvormingfase. De gronden zijn verworven of in bezit, maar de ontwikkeling is nog niet begonnen. Het
geprognosticeerde resultaat is indicatief en kan nog sterk afwijken wanneer de ontwikkeling verder
uitgewerkt is.
“Grond- en hulpstoffen” Dit is in principe hetzelfde als de “niet in exploitatie genomen
2)
bouwgronden” alleen zijn de gronden bouwrijp gemaakt (opstallen gesloopt). Het geprognosticeerde
resultaat is indicatief en kan nog sterk afwijken wanneer de ontwikkeling verder uitgewerkt is.
3)
“Onderhanden werk” Dit zijn projecten in de uitvoeringsfase. De openbare inrichting wordt
aangelegd en de gronden worden uitgegeven. Het geprognosticeerde resultaat is realistisch.
De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2009 € 42.929.000 en is op 31-12-2009 gedaald naar € 42.054.000.
In 2009 zijn 7 grondcomplexen afgesloten met een totaal positief resultaat van € 1.310.000.
De geraamde nog te maken kosten, inclusief aankopen, bedragen:
- voor de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden
€ 3.529.000
- voor grond- en hulpstoffen
€
152.000
- voor onderhanden werk
€ 36.412.000
De geraamde opbrengsten bedragen:
- voor de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden
- voor grond- en hulpstoffen
- voor onderhanden werk

€ 17.184.000
€ 1.807.000
€ 72.381.000

Verder zijn er rentekosten geraamd:
- voor de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden
- voor grond- en hulpstoffen
- voor onderhanden werk

€ 1.284.000
€
12.000
€ 8.482.000

Het totaal geraamde eindresultaat van alle grondcomplexen bedraagt € 90.000 (positief).
De gemiddelde boekwaarde per 31 december 2009 van de nog niet in exploitatie genomen gronden is
€ 1.058,58/m2. Deze hoge waarde komt vooral door de boekwaarde van de aanschaf van het winkelblok
aan de Lange Nieuwstraat en de geringe oppervlakte van de plangebieden.
Een overzicht van de financiële situatie per grondcomplex is hieronder weergegeven. Het eerste
overzicht betreft mutaties over 2009 en het 2e overzicht betreft het verwachte eindresultaat.
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Mutaties en boekwaarden grondcomplexen 2009 (bedragen x € 1.000)
NR

COMPLEX

BOEK-

WINST-

WAARDE

UIT-

INKOM-

1-1-2009

GAVEN

RENTE

BOEK-

NEMING/

STEN

OVER-

AFSLUITEN

WAARDE

BOEKEN

31-12-2009

9010400 GROTE HOUT OF KONINGSWEG

370

1

0

17

0

0

9010500 RESTPERCELEN VELSEN NOORD

383

0

0

9

-17

-376

0

9020100 VOORBEREIDINGSKREDIET STADSHART

203

111

0

9

0

0

324

9020101 LANGE NIEUWSTRAAT/HOEK ZEEWEG

712

0

0

32

0

0

745

9020103 VELSERDUINPLEIN

794

20

-32

36

0

0

818

8.212

134

-672

370

0

0

8.043
0

9020104 WINKELS LANGE NIEUWSTRAAT 733-753

388

9040100 GROOT HELMDUIN

105

0

0

5

-109

0

9040101 GROOT HELMDUIN EXTERNE ADVISERING

101

32

-53

0

-80

0

0

9040102 GROOT HELMDUIN 2E KUNSTGRASVELD

522

22

0

0

0

0

544

9050100 OOSTLAAN

-20

1

-15

-1

35

0

0

60

28

0

0

0

0

88

9050400 UITVOERING MODELONTWIKKELING GROTE BUITENDIJK
9050401 OPSTELLEN ONTWIKKELINGSPLAN GROTE BUITENDIJK

0

11

0

0

0

0

11

9900400 SEINPOSTWEG

258

3

0

12

0

0

272

9900700 SANTPOORTSE DREEF/SPEKKENWEGJE

111

0

-12

2

103

-204

0

9900800 RESTPERCELEN IJMUIDEN/VELSEN-ZUID

-38

0

0

-1

38

0

0

11.772

365

-784

489

-30

-579

11.231

1.248

7

0

56

0

0

1.312

1.248

7

0

56

0

0

1.312

30.556

1.733

-1.085

1.421

0

376

32.999

9010150 GROTE HOUT PROJECTEXPLOITATIE

-180

37

-224

-8

0

0

-375

9010300 ONTWIKKELING WIJKERMEERWEG

-193

71

-81

-9

0

0

-212

23

173

0

1

0

122

319

975

0

0

44

0

-1.018

0

2.718

415

-4.348

122

0

1.093

0

187

1

0

8

0

-197

0
-1.551

322650 TOTAAL NIET IN EXPL GENOMEN BOUWGRONDEN
9020102 KALVERSTRAAT
322652 TOTAAL GROND- EN HULPSTOFFEN
9010100 GROTE HOUT

9030100 OUD IJMUIDEN ALGEMEEN
9030101 SLUISPLEIN
9030102 VISSERINGSTRAAT/PR. HENDRIKSTRAAT
9030103 RESTGRONDEN OUD-IJMUIDEN
9900100 STADSPARK MOERBERG-/GIJZENVELTPLANTSOEN

-2.525

1.649

-561

-114

0

0

9900200 MEERVLIETSTRAAT

-28

31

-1.342

-1

1.341

0

0

9900500 ZWEMBAD DE HOOGEBERG

303

5

0

14

0

0

322

9900600 BEDRIJVENTERREIN OUDE PONTWEG

-504

0

0

-23

0

0

-526

9901000 VML. BLOKKENTERRREIN

-299

1

0

-13

0

0

-311

-1.124

40

-21

-51

0

0

-1.156

29.909

4.155

-7.662

1.392

1.341

376

29.511

42.929

4.527

-8.446

1.937

1.310

-204

42.054

9901400 WATERTORENPARK
322651 TOTAAL ONDERHANDEN WERK

TOTAAL

1)
Dit zijn voorbereidingskredieten die in 2008 en 2009 beschikbaar zijn gesteld door de Raad.
Als daadwerkelijk wordt overgegaan tot ontwikkeling, worden deze kredieten meegenomen in het te
openen grondcomplex.
2)
Betreft het krediet voor de aanleg van het 2e kunstgrasveld op sportpark Zeewijk. Als
daadwerkelijk wordt overgegaan tot ontwikkeling van de gronden van Zeewijk (voormalig Groot
Helmduin), wordt dit krediet meegenomen in het te openen grondcomplex.
Verwacht eindresultaat grondcomplexen (bedragen x € 1.000)
Het resultaat van een grondexploitatie is op twee manieren weer te geven, namelijk het resultaat op
eindwaarde en de netto contante waarde.
• Eindwaarde
Dit is het verschil tussen de totale opbrengsten en totale kosten (inclusief rente en prijsstijgingen) van het
project, op de einddatum van het project.
• Netto contante waarde
Dit is de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt.
De contante waarde is de eindwaarde “contant” gemaakt met de rente.
Voor deze paragraaf grondbeleid is er gekozen om de resultaten op eindwaarde te presenteren.
Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomst voorspellingen” zijn. Hierbij wordt op basis van
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alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld. In onderstaande tabel wordt
het resultaat per prospectie gepresenteerd:
NR

COMPLEX

RESULTAAT RESULTAAT
JAARREK

JAARREK

2009

2008

1.307

1.352

0

0

0

9020100 VOORBEREIDINGSKREDIET STADSHART

-77

-7

-70

9020101 LANGE NIEUWSTRAAT/HOEK ZEEWEG

471

544

-73

9010400 GROTE HOUT OF KONINGSWEG
9010500 RESTPERCELEN VELSEN NOORD *

-45

4

1.403

-1.399

78

732

-654

9040100 GROOT HELMDUIN*

0

-214

214

9040101 GROOT HELMDUIN EXTERNE ADVISERING*

0

0

0

9040102 GROOT HELMDUIN 2E KUNSTGRASVELD*

0

0

0

9050100 OOSTLAAN*

0

161

-161

9050400 UITVOERING MODELONTWIKKELING GROTE BUITENDIJK

0

0

0

9050401 OPSTELLEN ONTWIKKELINGSPLAN GROTE BUITENDIJK

0

0

0

9900400 SEINPOSTWEG

0

0

0

9900700 SANTPOORTSE DREEF/SPEKKENWEGJE*

0

88

-88

9020103 VELSERDUINPLEIN
9020104 WINKELS LANGE NIEUWSTRAAT 733-753

9900800 RESTPERCELEN IJMUIDEN/VELSEN-ZUID*
322650 TOTAAL NIET IN EXPL GENOMEN BOUWGRONDEN
9020102 KALVERSTRAAT
322652 TOTAAL GROND- EN HULPSTOFFEN
9010100 GROTE HOUT

0

38

-38

1.783

4.097

-2.314

330

411

-81

330

411

-81

-5.428

3.235

-8.663

9010150 GROTE HOUT PROJECTEXPLOITATIE

-465

76

-541

9010300 ONTWIKKELING WIJKERMEERWEG

317

-16

333

9030100 OUD IJMUIDEN ALGEMEEN

0

0

0

9030101 SLUISPLEIN

0

-7

7

9030102 VISSERINGSTRAAT/PR. HENDRIKSTRAAT

0

-22

22

9030103 RESTGRONDEN OUD-IJMUIDEN
9900100 STADSPARK MOERBERG-/GIJZENVELTPLANTSOEN
9900200 MEERVLIETSTRAAT *
9900500 ZWEMBAD DE HOOGEBERG
9900600 BEDRIJVENTERREIN OUDE PONTWEG
9901000 VML. BLOKKENTERRREIN
9901400 WATERTORENPARK
322652 TOTAAL ONDERHANDEN WERK

TOTAAL

0

-1

1

490

425

65

0

1.268

-1.268

1.953

1.662

291

95

62

33

245

231

14

769

783

-14

-2.023

7.696

-9.719

0

0

0

90

12.204

-12.114

Toelichting op de tabel ”Verwacht eindresultaat grondcomplexen”
De projectnummers met een sterretje (*) zijn in 2009 afgesloten en hebben geen verwacht resultaat meer
(0). De winstnemingen van deze projecten staan in de tabel “Mutaties en boekwaarden grondcomplexen
2009” vermeld.
De grootste verschillen in het resultaat komen door de projecten “Velserduinplein” en de “Grote Hout”.
De oorzaak, van deze verschillen in het resultaat, wordt in onderstaande paragraaf “Stand van zaken en
toelichting op significante afwijkingen per grondexploitatie” nader toegelicht.
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Stand van zaken en toelichting op significante afwijkingen per grondexploitatie:
Algemeen
Op grond van gegevens van het CBS, het Kadaster en de Stichting ROZ-vastgoedindex over kostenontwikkelingen en ontwikkelingen in de opbrengsten is besloten geen indexering toe te passen op de
grondexploitaties alsmede over te gaan tot aanpassing van de prijsstijgingparameters.
Ter invulling van de taakstelling personeelslasten tot een bepaald maximum door te belasten op de
grondexploitaties, is dit jaar € 161.000 feitelijk doorbelast. Hiervan uitgesloten zijn de complexen De
Grote Hout, Winkelcentrum IJmuiden en de Grote Buitendijk. Tevens zijn de ambtelijke-/personeelskosten voor de toekomst geraamd en toegevoegd.
9010100+9010150 Grondexploitatie en projectexploitatie de Grote Hout
Het project "De Grote Hout" bestaat uit een grondexploitatie en een projectexploitatie. De werkgrens van
de grondexploitatie is de aankoop van het voormalige NAM-terrein. De direct hieromheen gelegen
gronden (de voormalig Rijkswaterstaatgrond en de gronden aan de Eendrachtstraat) zijn opgenomen in
projectexploitatie.
In het afgelopen jaar zijn maatregelen genomen welke tot gevolg hebben gehad dat de jaarlijkse beheerkosten van de Grote Hout konden worden verlaagd. Tevens is het mogelijk gebleken de opbrengsten uit
tijdelijke verhuur te verhogen. Deze beide ontwikkelingen hebben overigens onvoldoende resultaat om
de jaarlijkse rentelast van € 1,5 mln te dekken.
In 2009 is uit onderzoek door verschillende partijen (Royal Haskoning in opdracht van de gemeente /
Ingenieursbureau Lievense in opdracht van de RON en Zeehaven) is gebleken dat de kaden aan de Grote
Hout in zeer slechte staat verkeren. Om de Grote Hout als havengebonden bedrijventerrein te kunnen
blijven gebruiken zijn grote investeringen in de kaden noodzakelijk. Hiermee is in de oorspronkelijke
grondexploitaties geen rekening gehouden.
Als gevolg hiervan is het niet mogelijk de gronduitgifte van het natte bedrijventerrein in 2010 te laten
plaatsvinden. Verschuiving hiervan naar een later tijdstip heeft een aanzienlijk negatief effect op de
grondexploitatie als gevolg van de toenemende rentelast. In de huidige berekeningen wordt uitgegaan
van uitgifte vanaf 2012 met een einddatum in 2016.
De provincie heeft nadrukkelijk aangegeven een ontwikkeling van een nat bedrijventerrein voor te staan.
Eerste gesprekken op bestuurlijk niveau hebben reeds plaatsgevonden. Afgesproken is dat een ambtelijke
werkgroep (bestaande uit gemeentelijke en provinciale vertegenwoordigers) op korte termijn verkennende gesprekken zal voeren.
Als uitgangspunt voor het thans in de prospectie opgenomen resultaat van deze grondexploitaties wordt
aangehouden dat de gehele investering van de kade wordt gedekt uit bijdragen van derden.
Na doorrekening van dit uitgangspunt komen de grondexploitaties op een voorzien negatief resultaat van
€ 4,1 mln euro (netto contante waarde per 01-01-2010).
Een lagere bijdrage van derden zal overigens een evident gevolg hebben voor het berekende resultaat.
Tot slot wordt opgemerkt dat de overige, in de calculatie betrokken, inschattingen van waarden en
parameters op realistische gronden zijn gebaseerd.
Samenvatting resultaten:
Grondexploitatie
9010100 Grondexploitatie Grote Hout
9010150 Projectexploitatie Grote Hout
Totaal ( “-“ teken betekent een negatief resultaat)

Netto contante waarde
(per 1-1-2010)
€ - 3.798.599
€ - 327.047
€ - 4.125.646

Eindwaarde
(per 31-12-2017)
€ - 5.427.516
€ - 465.149
€ - 5.892.665
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9010300 Wijkermeerweg
De herstructurering van de bedrijvenstrook aan de Wijkermeerweg is één van de speerpunten van het
project “Frisse Wind in Velsen-Noord”. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de leefkwaliteit
in het dorp.
De bedrijven aan de Wijkermeerweg hebben een negatieve invloed op de beeldkwaliteit in het gebied.
Tevens leggen milieunormen beperkingen op aan eventuele toekomstige woningbouwmogelijkheden op
de locatie van het buurtcentrum de Mel. Op dit moment is de gemeente Velsen in gesprek met
verschillende bedrijven waaronder de HIM en de MEBA. Er wordt in deze fase van het project, onder
meer in nauwe samenwerking met de Milieudienst én in overleg met de bedrijven, een analyse gemaakt
van de mogelijkheden voor de verbetering van deze bedrijvenstrook. Hierbij worden onder meer
aspecten als verwerving, (milieu)sanering en verplaatsing beschouwd in relatie tot de financiële
haalbaarheid. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2010 duidelijkheid zijn over welke variant de
voorkeur geniet. Het college van B&W zal in 2010 een besluit nemen over deze variant en opdracht
geven deze verder uit te werken. Het positievere geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie is te
danken aan meevallende sloopkosten en een lagere raming voor de brandblusinstallatie.
9010500 Restpercelen Velsen-Noord
Dit grondcomplex is met een negatief resultaat van € 16.522 afgesloten. Een gedeelte van de boekwaarden is toegevoegd aan de grondexploitatie De Grote Hout.
9010400 Grote Hout of K’weg 178/De Schouw
Ten behoeve van dit grondcomplex wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw startdocument.
Op basis hiervan zal de ontwikkelaar, die naastgelegen grond in bezit heeft, gevraagd worden te komen
tot planontwikkeling. Nadat een en ander een meer definitief karakter heeft gekregen zal de grondexploitatie opnieuw worden doorgerekend. Tot die tijd wordt het oude plan meegenomen voor de
prospectie. Een risico is dat het resultaat op basis van het nieuwe kader sterk afwijkt t.o.v. het oude idee.
Het geprognosticeerde resultaat per 01-01-2010 is nagenoeg ongewijzigd.
9020100 Stadshart voorbereiding
Dit betreft het voorbereidingskrediet van € 250.000 voor het Centrumgebied. Er is inmiddels
€ 311.167 geboekt aan facturen en er is € 12.510 aan rente geboekt.
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze kosten van voorbereiding worden betrokken bij het nog te
openen grondcomplex Stadshart.
Het centrumplan is in 2009 de intentiefase ingegaan. Bij de intentieovereenkomst is nog geen budget of
grondexploitatie geopend, de te maken kosten zijn tot op heden op het voorbereidingsbudget geboekt.
Indien het plan (financieel) haalbaar blijkt, zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen
Multi Vastgoed B.V. en de gemeente, waarin ook het grondbod van Multi Vastgoed B.V. wordt
opgenomen. Alsdan wordt begin 2010 een grondexploitatie geopend waarin de voorbereidingskosten
worden opgenomen. Dekking van het voorbereidingskrediet vindt plaats uit het grondbod van Multi
Vastgoed B.V. Indien het plan (financieel) niet haalbaar blijkt en de gemeente er niet uit komt met Multi
Vastgoed B.V., worden de voorbereidingskosten in mindering gebracht op de reserve grondbedrijf.
9020101 Hoek Zeeweg/Plein 45
In het verleden is een haalbaarheidsanalyse gemaakt en deze is omgezet in een grondexploitatie. BAM
heeft het eerste recht tot koop. In 2010 wordt er over de grondwaarde onderhandeld. De looptijd is een
jaar verlengd en de fasering is een jaar opgeschoven. Door aanpassing van de looptijd, waardoor
rentekosten toenemen, komt de grondexploitatie negatiever uit.
9020101 Kalverstraat (nr 5-9)
In het verleden is een haalbaarheidsanalyse gemaakt en deze is omgezet in een grondexploitatie. BAM
heeft het eerste recht tot koop. De gemeente en BAM zijn in onderhandeling over de grondverkoop.
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9020103 Velserduinplein
Aanvankelijk diende ook de gronden van het Velserduinplein opgenomen te worden in de planontwikkeling voor het Winkelcentrum.
Multi Vastgoed B.V. maakt geen gebruik van dit gebied in zijn ontwerp. De besluitvorming voor het plan
Winkelcentrum IJmuiden wordt verwacht in de eerste helft van 2010. Daarna wordt bekeken of er een
nieuw plan gemaakt wordt voor het Velserduinplein. Uitgangspunt blijft een budgetneutraal plan. Indien
er een nieuw plan is wordt de grondexploitatie aangepast.
9020104 Winkels Lange Nieuwstraat 733-753
Deze gronden worden aangehouden als strategische grondpositie. Indien er een ontwikkeling plaats
vindt, wordt het complex aangepast. Het geprognosticeerde resultaat is verminderd door de aanpassing
van de parameter prijsstijging baten.
9030100 Oud IJmuiden algemeen
Inmiddels zijn bijna alle grondtransacties afgerond en overgedragen. Verwacht wordt dat de resterende
grondtransacties in 2010 plaats gaan vinden.
Vanaf 4 januari 2010 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de gebouwen
gelegen tussen de Prins Hendrikstraat, Visstraat en de Bik en Arnoldkade. Zodra de werkzaamheden
afgerond zijn kan de grondoverdracht naar de gemeente plaats vinden.
In de grond bij blok 1 ligt een ondergrondse kelder van de voormalige IJsfabriek. Voordat de gronden
overgedragen kunnen worden moet deze verwijderd worden. Op dit moment vind een onderzoek naar de
bodemgesteldheid plaats. Zodra hier duidelijkheid over is kan er begonnen worden met de werkzaamheden. Daarna kan de grond overgedragen worden naar Bouwfonds.
Begin januari 2010 is AWV Eigen Haard gestart met de bouw van de appartementengebouwen De
Vrijheit en De Vreede.
Woningbedrijf Velsen heeft aan Bouwfonds de opdracht gegeven de woningen aan de Oranjestraat te
bouwen. De bouw van appartementencomplex de Doorbraeck begint februari 2010. Op deze locatie
worden 52 appartementen gerealiseerd. Begin 2011 worden deze woningen naar verwachting opgeleverd.
Het project Oud IJmuiden was opgedeeld in 3 grondexploitaties (projectnummers 9020101 t/m
9020103). Het totaal van de grondexploitaties dient minimaal budgettair neutraal te eindigen. Er is
besloten om de grondexploitaties samen te voegen omdat de oude indeling niet overeen kwam met de
huidige werkgrenzen en fasering. Verwacht wordt dat de grondexploitatie positief gaat eindigen.
9040100 t/m 9040103 Groot Helmduin
In 2009 hebben college en raad besloten niet verder te gaan met het voorkeursmodel Groot Helmduin. De
uitgangspunten voor een andere ontwikkeling zijn tegelijkertijd vastgesteld. Hierin wordt voorrang
gegeven aan de bouw van twee nieuwe scholen. Voor deze nieuwe fase is door de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 40.000 (project 9040103).
De boekwaarde van de grondexploitatie (project 9040100) € 109.203,14 is afgeboekt van bestemmingsreserve Zeewijk. De boekwaarde van het (eerste) voorbereidingskrediet Groot Helmduin (project
9040101) € 80.150,16 is ook afgeboekt van bestemmingsreserve Zeewijk.
9050100 Oostlaan
Dit grondcomplex is met een met een positief resultaat van € 34.516,50 afgesloten. De gronden worden
ingebracht in de ontwikkeling Grote Buitendijk als hier een grondexploitatie voor geopend wordt.
9050400 Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk
Dit voorbereidingskrediet is afgesloten met een onderschrijding van € 12.422,03. De kosten
€ 87.577,97 worden ingebracht als plankosten bij de ontwikkeling Grote Buitendijk bij het openen van
een grondexploitatie.
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9050401 Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk
De raad heeft een nieuw voorbereidingskrediet € 370.000 beschikbaar gesteld voor de fase van het
ontwikkelingsplan.

9900100 t/m 9900113 Stadspark
In 2009 is gestart met de bouw van een nieuwe basisschool het Kompas met daarboven 32 appartementen. Een stagnerende verkoop van de 28 hofwoningen van fase 4 heeft ertoe geleid dat de bouw nog
niet is gestart. Geprobeerd is om de prijzen van deze woningen te verlagen o.a. met behulp van een door
de gemeente aangevraagde subsidie in het kader van de regeling stimulering woningbouw van VROM.
Deze subsidie werd echter niet toegekend.
Op dit moment loopt overleg met Dura Vermeer over mogelijke aanpassing van de bouwplannen voor de
nog te realiseren fase 4 en 5 binnen het geldende bestemmingsplan. Bovendien wordt overlegd over een
andere fasering zodat sneller delen van het park aangelegd kunnen worden. Verwacht wordt dat in het
eerste kwartaal 2010 hier over een besluit zal worden genomen. In 2010 wordt het Gijzenveltplantsoen
heringericht en aangesloten op de Heerenduinweg. Naar verwachting worden in de zomer van 2010 de
nieuwe school en de appartementen daarboven opgeleverd.
De looptijd van de grondexploitatie is verlengd naar 31-12-2013 en de faseringen zijn aangepast aan de
nieuwe inzichten. Daarnaast is er een extra ISV II subsidie toegevoegd. Deze wijzigingen resulteren in
een iets positiever resultaat.
9900200 Meervlietstraat
Dit grondcomplex is met een positief resultaat van € 1.340.667,27 afgesloten. Er is een reservering
gemaakt van € 15.000 voor het woonrijp maken.
9900400 Seinpostweg
De gronden zijn in het verleden aangekocht in verband met de herbestemming van de woning in relatie
tot de derde haven. Een ontwikkelvisie voor deze gronden is in voorbereiding. Het grondcomplex dient
minimaal budgettair neutraal te eindigen. Opbrengsten zijn nu gelijk aan de kosten. Er is in 2009 een
stukje berm langs de Seinpostweg aangekocht. De looptijd is verlengd naar 31-12-2010.
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9900500 Zwembad de Hoogeberg / Trompstraat
De realisatieovereenkomst is getekend en de overdracht van de gronden en villa wordt in 2010 verwacht.
De looptijd is verlengd naar 31-12-2010 en de fasering is aangepast. Het geprognosticeerde resultaat valt
hoger uit.
9900600 Bedrijven terrein Oude Pontweg
De resterende grond is uitgegeven aan Rijnland. Rijnland heeft deze grond gekocht als strategische
aankoop, voor het geval uitbreiding noodzakelijk is voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er is nog een
post voor een mogelijke sanering gereserveerd. Het is niet bekend wanneer Rijnland de grond gaat
gebruiken. Het grondcomplex wordt niet gesloten. De looptijd is met 2 jaar verlengd tot en met 2012.
9900700 Santpoortsedreef/Spekkenwegje
Dit grondcomplex is met een positief resultaat van € 102.505 afgesloten.
9900800 Restpercelen IJmuiden/Velsen Zuid
Dit grondcomplex is met een positief resultaat van € 38.432 afgesloten.
9900900 Restpercelen Driehuis/Santpoort
Dit grondcomplex is met een met een resultaat van € 0 afgesloten.
9901000 Voormalig Blokkenterrein
De enige werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd is de sanering van de Badweg. Deze is in
voorbereiding en wordt in 2010 uitgevoerd. Na deze werkzaamheden wordt dit grondcomplex gesloten.
9901400 Watertorenpark
Er is een apart collegebesluit genomen voor de kosten van het herinrichten van het park. De raming voor
het herinrichten van het park in de grondexploitatie is bijgesteld. De voorbereidingen van het uitvoeren
van het park zijn afgerond en de uitvoerende werkzaamheden zijn aanbesteed. Naar verwachting wordt in
2010 de herinrichting van het park afgerond.
Reserve positie in relatie tot de risico’s van grondzaken (e)
Op basis van de Nota Ontwikkeling Grondbeleid van juni 2007 is bepaald dat de maximale hoogte van
de Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de hoogte van de boekwaarden van de in bezit van de
gemeente zijnde gronden. Tevens wordt rekening gehouden met 10% van het maximale “werk-budget”
actief grondbeleid. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening beoordeeld welke mutaties hebben plaats gevonden
op basis waarvan de definitieve hoogte van de boekwaarden van de aanwezige gronden wordt bepaald.
De reserve grondbedrijf is per 31 december 2009 € 5.205.000. De voorgestelde mutaties van 2009 (zie
college/raadsvoorstel) zijn hier nog niet in verwerkt.
In 2010 zal een methodiek voor risicomanagement worden ingevoerd. Voor dit moment zijn de in
exploitatie genomen grondcomplexen goed doorgelicht en herzien waar nodig was. Hieronder wordt voor
de grotere projecten de risico’s omschreven.
Centrum IJmuiden
Het centrumplan IJmuiden zit in de intentiefase. Hierin onderzoeken de ontwikkelaar Multi Vastgoed
B.V. en de gemeente Velsen naar de haalbaarheid van het plan. Uitgangspunt voor de gemeente is dat het
plan budgettair neutraal dient te worden ontwikkeld. De gemeente loopt alleen risico op de vooraf
gecalculeerde civieltechnische kosten en de uitvoering hiervan. De gemeente loopt een middelmatig
risico.
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Oud IJmuiden
De laatste gronden worden in 2010 overgedragen. Er wordt een positief resultaat op de grondexploitatie
verwacht. Voor dit grondcomplex is sprake van een laag risiconiveau.
Bedrijventerrein Velsen-Noord; de Grote Hout
Hieronder zijn de grootste risico’s benoemd:
- Bijdrage derden in de nieuwe kaden;
- Verkoop kantoren vertraagt/gaat niet door;
- Uitgifte gronden duurt langer dan ingeschat;
- Kosten kadeconstructie vallen hoger uit dan geraamd;
- Opbrengsten tijdelijk gebruik van de kade vallen tegen.
De grond- en projectexploitatie hebben een hoog risiconiveau.
Overige projecten
Door de kredietcrisis loopt bij sommige projecten de verkoop van woningen vertraging op en als gevolg
hiervan de totale planning. Over het algemeen is er weinig risico voor de gemeente Velsen. De prognose
is dat alle overige grondcomplexen positief zullen eindigen.
Op grond van de gepresenteerde prospecties wordt er thans van uitgegaan dat de risico’s vanuit het
grondbedrijf in voldoende mate gedekt zijn met de aanwezige reserve en voorzieningen van de gemeente.
Vastgoed
In verband met de ontwikkeling van Oud IJmuiden zijn diverse percelen grond aangekocht voor een
totaalbedrag van € 383.857.
De volgende verkopen voor een totaal bedrag van € 6.422.000 hebben in 2009 plaatsgevonden:
- Perceel grond in het Watertorenpark (opgenomen in de grondexploitatie)
- Perceel grond in het Stadspark (opgenomen in de grondexploitatie)
- Perceel grond aan de Meervlietstraat (opgenomen in de grondexploitatie)
- Perceel grond aan de Vlietweg
- Diverse percelen grond in het kader van de ontwikkeling van Oud IJmuiden (opgenomen in de
grondexploitatie)
- Woonwagenstandplaats aan de Oude Pontweg
- Diverse stukjes snippergroen
De boekwaarde van de ENOB-gebouwen, woningen en gronden en de gronden in langdurige verhuur
bedraagt eind 2009 € 4.371.000.
Erfpacht
De boekwaarde van de erfpachtgronden was eind 2009 € 7.609.000. Voor deze gronden zijn
erfpachtcanons ontvangen voor een totaalbedrag € 392.000.
Er is € 462.000 ontvangen voor afkoop en verkoop bloot eigendom van erfpachten. De boekwaarde van
deze erfpachtgronden was € 225.000. De boekwinst is derhalve € 237.000. De vermindering van de
inkomsten uit erfpachtcanons die dit tot gevolg heeft bedraagt jaarlijks € 23.000.
Strategische aankopen
In 2009 zijn er in het kader van de strategische aankopen voor een bedrag van € 284.500 twee
appartementen aangekocht. Eén aan de Engelmundusstraat en één aan de K. Zegelstraat.
Een woning aan de Engelmundusstraat met een boekwaarde van € 232.725 is verkocht voor € 190.000,
een boekverlies derhalve van € 42.725.
T.l.v. dit fonds is nu een bedrag van € 6.020.153,50 gebracht, zodat het saldo van het fonds per
31-12-2009 € 3.979.846,50 bedraagt.
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Paragraaf H

Overzicht verstrekte subsidies

Cultuur

Programma:

Bedrag x € 1,-:

Musea: Pieter Vermeulen Museum

5

Musea: IJmuider Zee- en Havenmuseum

5

189.821
23.264

Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen

5

799.008

Podiumkunst: Witte Theater

5

174.940

Kunsteducatie: Kunstencentrum

5

608.690

Belangenbehartiging amateurkunst: De Velser Gemeenschap

5

40.751

Amateurkunstinstellingen

5

123.969

Culturele en educatieve activiteiten

5

Totaal Cultuur

Sportverenigingen
Totaal Sport

Ontmoetingsactiviteiten: buurt-, jongeren en ouderenwerk

152.215
2.112.658

Programma:

Bedrag x € 1,-:

6

Programma:

72.754

Bedrag x € 1,-:

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen)

3

430.779

Tegemoetkoming in de huur (buurthuizen)

3

419.671

Ontmoetingsactiviteiten ouderen (wijksteunpunten)

3

414.827

Tegemoetkoming in de huur (wijksteunpunten)

3

80.500

Activiteiten wijk- en dorpsorganisaties

3

71.476

Totaal Ontmoetingsactiviteiten

Maatschappelijke begeleiding

1.417.253

Programma:

Bedrag x € 1,-:

Maatschappelijke ondersteuning algemeen (algemeen)

4

12.502

Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden,
ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)

4

785.107

Stimulering Vrijwilligerswerk

4

167.712

Stimulering Mantelzorg

4

154.083

Haal- en brengdiensten (WonenPlus, Tafeltje Dekje etc.)

4

351.654

OGGZ/Collectieve preventie

4

15.093

Ondersteuning minderheden

4

Totaal Maatschappelijke begeleiding

Lokaal gezondheidsbeleid

23.141
1.508.637

Programma:

Bedrag x € 1,-:

Slachtofferhulp

3

9.007

Nederlandse Rode Kruis

3

14.035

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform

3

912.480

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar maatwerk

3

66.732

Verslavingszorg bijdrage Haarlem

3

Totaal Lokaal gezondheidsbeleid

2.027
1.004.281
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Welzijn kind, jeugd en jongeren
Peuterspeelzaalplaatsen

Programma:

Bedrag x € 1,-:

3

757.870

3 en 6

839.715

Jeugd en jongerenwerk overig

3

37.981

Maatschappelijke stages

4

53.524

Schoolmaatschappelijk werk

4

58.053

Jeugdzorg Noord Holland

3

38.148

Elektronisch Kind Dossier

3

Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)

Totaal Welzijn kind, jeugd en jongeren

Diversen

105.614
1.890.905

Programma:

Bedrag x € 1,-:

Reddingswezen

10

64.689

Dierenbescherming

10

41.762

Vereniging Nationale Ombudsman

13

12.296

Cross

13

8.500

Mondiale bewustwording

13

35.659

VOS

11

Totaal Diversen
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Paragraaf I

Investeringen

Hieronder is het overzicht actuele, nog niet afgesloten kredieten opgenomen.(bedragen x €1,--)
Overzicht kredieten
program Omschrijving
ma

Beschikbaar
gesteld

Krediet

cum. Uitgaven t/m
2009

vrije ruimte

t/m 2007
Uitvoering maatregelen kustvisie
Herinrichting Van Dalenlaan (uitv.)
Groen- en waterplan : aanleg
Groen- en waterplan : renovatie
Mil.maatr.omb. Heirwg/werv.vent./RTC
Burg.Weertplantsoen (voorb.)
Gr.Buitendijk v/a Broekeroog tot L.Maad
Burg. Weertsplantsoen (uitv.)
Viaduct Hagelingerweg
Ichthus/Capaciteitsuitbreiding
Renov.wandelplaatsen en plantsoenen 2007

2003
2004
2004
2004
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007

168.067,00
1.200.000,00
467.000,00
448.000,00
360.000,00
30.000,00
225.000,00
600.000,00
250.000,00
43.500,00
250.000,00

84.225,53
590.302,75
467.000,00
93.358,93
56.564,78
30.000,00
0,00
187.339,03
0,00
0,00
181.419,73

83.841,47
609.697,25
0,00
354.641,07
303.435,22
0,00
225.000,00
412.660,97
250.000,00
43.500,00
68.580,27

Herstructurering Oude Pontweg-uitgaven
Herstructurering Oude Pontweg-inkomsten

2003
2003

2.775.888,00
-1.094.064,00
1.681.824,00

2.698.888,20
-1.094.064,00
1.604.824,20

76.999,80
0,00
76.999,80

Herstructurering Oude Pontweg-uitgaven (aanv.)
Herstructurering Oude Pontweg-inkomsten (aanv.)

2007
2007

6.914.795,00
-929.563,00
5.985.232,00

4.563.800,50
-1.138.963,80
3.424.836,70

2.350.994,50
209.400,80
2.560.395,30

11.708.623,00

6.719.871,65

4.988.751,35

Totaal t/m 2007
2008
Investeringen (excl. Riolering)
2 VW personenauto's
Aanschaf helmen gehele korps
1 Compressor tbv ademluchtcilinders
Herinrichting Pontweg Velsen-N (voorb.)
Herinrichting Langemaad (uitvoering)
Aanp.verkeersstruct.IJmuiden-Nrd(voorb.)
Herinrichting Planetenweg (uitv.)
Herinrichting Orionweg (uitv.)
Herinrichting Pontweg Velsen-N (uitv.)
Infrastructurele aanpassingen (voorber.)
Fietsbrug over Velsertunnel (voorber.)
Herinricht.Kromhoutstraat e.o.(voorber.)
Fietsbrug over Velsertunnel (uitv.)
Werkplek PC's
Project uitwijk
GEOtax
Diverse ICT-investeringen 2008
Bosbeekschool-Dakbedekking/dakbeschot
Parnassia-Aanvulling bouw lokaal
Zandloper/Klipper-Vervangende nieuwb.
Felisenum-Renov.kleedkamers gymzaal
Vellesan Vervangende nieuwbouw
Aanleg 2 kunstgrasvelden Zeewijk
Gymz.Santpoort Zuid-Nieuwbouw
Speelplan 2008
Bibl/Website/zelfbediening/herinrichten
Renovatie plantsoenen 2008
Vervangen laanbomen 2008

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

45.400,00
50.000,00
55.900,00
70.000,00
360.000,00
150.000,00
120.000,00
537.000,00
638.800,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
10.000,00
390.000,00
100.000,00
55.000,00
255.000,00
54.250,00
28.500,00
1.300.000,00
109.000,00
1.800.000,00
420.000,00
400.000,00
275.000,00
75.000,00
250.000,00
150.000,00
7.978.850,00

0,00
0,00
0,00
79.663,21
421.996,42
104.274,67
170.425,68
671.668,20
65.740,09
389.946,95
33.940,00
137.823,99
0,00
391.770,16
73.698,14
51.256,61
92.286,66
0,00
117.750,00
0,00
109.000,00
0,00
461.264,64
18.873,40
182.519,59
75.000,00
0,00
176.963,36
3.825.861,77

45.400,00
50.000,00
55.900,00
-9.663,21
-61.996,42
45.725,33
-50.425,68
-134.668,20
573.059,91
-339.946,95
-3.940,00
62.176,01
10.000,00
-1.770,16
26.301,86
3.743,39
162.713,34
54.250,00
-89.250,00
1.300.000,00
0,00
1.800.000,00
-41.264,64
381.126,60
92.480,41
0,00
250.000,00
-26.963,36
4.152.988,23

Investeringen mbt riolering
Vervanging en afkoppelen riolering 2008
Bergbezinkbassin Orionweg

2008
2008

3.675.000,00
800.000,00
4.475.000,00

3.033.074,75
707.389,36
3.740.464,11

641.925,25
92.610,64
734.535,89

12.453.850,00

7.566.325,88

4.887.524,12

Totaal 2008

Noten:
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(1
(1
(1

(2
(2
(2

1) Over gedragen aan de VRK
2) Betreft een reserveringsbedrag voor nieuwbouw onderwijs
3) Betreft een project waarvan het krediet nog door het college vrijgegeven moet worden.
De kredieten t/m 2008 zullen allen nog benodigd zijn. De raad zal verzocht worden om deze kredieten
nog een jaar aan te houden. Een aantal zijn op dit moment actueel, anderen zijn afhankelijk van exogene
factoren waardoor later de projecten zullen starten.
program Omschrijving
ma

Beschikbaar
gesteld

4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14

2009
Investeringen (excl. Riolering)
Kozijnen lokaal 2/hang- en sluitwerk
Kozijnen lichtstraten/dubbele beglazing
Klipper-Kozijnen, lichtstr., dubbelglas
Vervangen kozijnen
Zandloper/Klipper-Vervangende nieuwb.
Vellesan Vervangende nieuwbouw
(Tijdelijke)huisvesting/uitbreiding
Gymz.Santpoort Zuid-Nieuwbouw
Bibliotheek Automatisering 2009
Speelplan 2009
Sportpark Rooswijk: clubgebouwen en ov.opstallen
Strandexploitatie : strandinfrastructuur
Herinrichting Middenduinerweg (voorber.)
Herinrichting Middenduinerweg (uitv.)
Herinrichting Gijzenveltplantsoen
Vervangen wegen Stadspark
Kanaalroute
Herinrichting Kromhoutstraat
Vervangen brug Schoterkeerkpad
Vervangen laanbomen 2009
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting
nog vrij te geven wegen
Renovatie park Heerenduinen
Investeringen Brandweer
Storage/uitwijk
Geo projecten
Vervangen top bowoto en WaBo
Vervangen concern pda's
Digitaliseren archief BZ
Invoer BAG (Basisregistr.adressen/geb.)
Sporthal IJmuiden-Oost : Geluidscabine
Zwembad Heerenduinen : aanpassing kleedruimten
Begraafplaats Duinhof : K1730 herinrichting

8
8

Investeringen mbt riolering
Vervanging en afkoppelen riolering 2009
Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014
Afwijkingen tussen jaarschijf 2009 en
ddor B&W vrijgegeven kredieten

Totaal 2009

cum. Uitgaven t/m
2009

vrije ruimte

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

51.622,00
45.500,00
59.500,00
114.472,00
1.100.000,00
1.000.000,00
300.000,00
400.000,00
75.000,00
275.000,00
685.000,00
250.000,00
40.000,00
205.000,00
336.000,00
200.000,00
300.000,00
750.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
70.000,00
500.000,00
153.000,00
400.000,00
120.000,00
90.000,00
25.000,00
55.000,00
100.000,00
100.000,00
195.000,00
50.000,00
8.695.094,00

6.000,00
45.500,00
59.440,50
114.472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.880,11
21.400,00
0,00
0,00
35.592,10
0,00
5.441,48
0,00
0,00
0,00
51.583,85
18.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.593,48
0,00
23.143,08
33.759,29
1.203,35
0,00
0,00
0,00
543.144,24

45.622,00
0,00
59,50
0,00
1.100.000,00
1.000.000,00
300.000,00
400.000,00
119,89
253.600,00
685.000,00
250.000,00
4.407,90
205.000,00
330.558,52
200.000,00
300.000,00
750.000,00
98.416,15
231.865,00
250.000,00
70.000,00
500.000,00
153.000,00
400.000,00
67.406,52
90.000,00
1.856,92
21.240,71
98.796,65
100.000,00
195.000,00
50.000,00
8.151.949,76

2009
2009

3.675.000,00
75.000,00

286.607,98
0,00

3.388.392,02
75.000,00

3.750.000,00

286.607,98

3.463.392,02

42.706,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

13.987.800,00

829.752,22

13.158.047,78

2009

Autonome prijsontwikkelingen(Onderw.huisv.)

Krediet

(2

(3
(3
(3
(3
(3
(3
(1

42.706,00 (4

Aanvullende noot:
4)
Restant kredieten die kunnen vervallen.
De kredieten 2009 zijn allen nog actueel. Hieronder volgt nog kort een toelichting.
Ten aanzien van de investeringen wegen is voor de herinrichting nog een bedrag beschikbaar van
€ 1.850.000. Dit is terug te voeren op de Basisweg, Kromhoutstraat en de voorgenomen aanpassingen in
het kader van de verkeersafwikkeling IJmuiden Noord. Eerder is al aangegeven dat i.v.m. verkeersafwikkeling Velsen-Noord (aanleg Westelijke Randweg) de Basisweg is uitgesteld tot 2010. Het budget
van de Kromhoutstraat wordt in het eerste kwartaal van 2010 bij het college aangevraagd. De start van de

Jaarverslag 2009 versie Raad, vastgesteld door College van B&W d.d. 6 april 2010

(2
(2

182

uitvoering van dit project is voorzien in najaar 2010, na de HISWA. Ten aanzien van de aanpassingen
benodigd voor een betere afwikkeling van het verkeer in IJmuiden-Noord is meer studie nodig.
Gezien de complexiteit van dit vraagstuk en de benodigde vergunningen en procedures die hier
doorlopen moeten worden verwachten wij niet eerder dan in 2012 te kunnen starten met deze
werkzaamheden.
Op het gebied van groen zal de renovatie van het park Heerenduinen in 2010 plaatsvinden. Kunstwerken
en riolering lopen in de pas met de voorgenomen investeringsplannen.
Hieronder volgt, mede omdat de raad zijn interesse heeft uitgesproken, een overzicht van de projecten
die (deels) met ISV subsidiegelden zijn verwezenlijkt. In het overzicht is het bedrag opgenomen dat ten
laste van ISV is gebracht.
Overzicht bestedingen (cumulatief) ten laste van de ontvangen ISV-gelden:
Bedragen in euro’s:
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Besteed
bedrag
ISV I

ISV I

Regulier
Projecten
Herstructurering Wijkermeerweg
Masterplan Zeewijk
Speelveldje Schiplaan
Inricht. openbare ruimte Dennekoplaan, Schiplaan
Aanleg wijkpark Zwarte Mierenvlak/Amperestraat
Speelvoorziening Zwarte Mierenvlak
Huisvuilvoorzieningen
Scheiberglaan Oost
Parkeerterrein Sterflat
Stadspark Moerberg en Gijzenveltplantsoen
Herinrichting/restauratie begraafplaats de Biezen
Verhoging kwaliteitsniveau wegen
Verhoging soc. veiligheid AWV Eigen Haard
Herinrichting Stratingplnts.Velsen-Noord Eigen Haard
Masterplan Zeewijk Scheiberglaan West
Masterplan Zeewijk Scheiberglaan Oost, park.kelder
Masterplan Zeewijk Scheiberglaan Oost DUBO maat.
Opplusmaatregelen Kuijperplantsoen
Speelplek voorz.Velsen-Noord
Speelplan 2003 Floraronde, Zwanenbl, de Koe
Ontmoetingsplek Driehuis
Speelplan 01/02 Valckenhoeflaan
Herinrichting Hoofdstraat en Huis ten Biltstraat
Onderhoud/rest. gemeentelijke monumenten
Renovatie straatbeplanting
Zeewijk, bodemsanering Dokweg
Toevoeging Pegasusstr 54 bij grond Herculesstr
Velserduinplein
Verkeersmilieukaart
Aanleg speelplek Planetenweg Eigen Haard
Opplusmaatregel 63 woningen Woningbedrijf Velsen
BLS bijdrage locatie Pieterkerk en Ichtus
Verplaatsing Wesco
Bodemsanering
Projecten
Bodemkwaliteitskaart/BIS
Bodemonderzoek tbv BKK
Oriënterend onderzoek
Oriënterend onderzoek
Sanering weg- en verkeerslawaai
Tussenbeeksweg nazorg
Tussenbeeksweg onderzoek
Tussenbeeksweg nieuwe installatie en nazorg
Rivierenbuurt opstellen saneringsplan
Rivierenbuurt pilotsanering
Rivierenbuurt pluimsanering
Wüstelaan 99
Sanering Venusstraat

Besteed
bedrag
ISV 2

840.336,00
2.941,00
524.000,00
200.000,00
0,00
17.000,00
7.143,00
18.908,00
305.042,00
33.613,00
534.202,00
837,00
130.000,00
11.680,00
33.840,00
77.358,00
17.802,03
26.417,48
0,00
18.311,72
0,00
40.000,00
220.000,00
20.973,00
49.000,00
244.060,13
1.196.196,00
21.539,00
2.084,00
21.667,00
64.391,41
300.000,00

ISV 2

Regulier
Projecten
Velsen Noord
Centrumplan
KG-terrein
Oud-IJmuiden
Zeewijk
Stadpark/Moerbergplantsoen
Omgevingskwaliteit: cultuurimpuls
Watertorenpark
Omgev.kwal. water+ watersystemen
Bouwlocatie Sintenie
Bodemsanering
Projecten
BIS
Bodemkwaliteitskaarten
Opstellen bodembeleidsplan
Onderzoek uit werkvoorraad
Rivierenbuurt
Tussenbeeksweg 7-9
Wüstelaan 99
Inventariseren asbest in bodem

25.000
0
0
0
0
0
117.407
0
0

5.000
0
10.000
33.830
0
83.982
4.920
13.573

33.313,01
38.485,00
51.498,35
15.113,54
77.596,00
64.543,73
60.749,60
30.000,00
10.927,45
411.993,35
294.843,73
94.597,00
61.966,00

Indien bij een project nog geen uitgaven vermeld zijn (0), houdt dit in dat het plan wel benoemd is maar
nog niet ten uitvoer is gebracht.
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Afkortingenlijst behorende bij Jaarrekening 2009
A
AHOJG-criteria

AmvB
APV
ARBO-wet
ATB / FLO
AWBZ
AIJZ
B
BAG
BANS
BBV
BBZ
BCF
BCF
BDU
BIBOB
BLS
BOR
BSI
BWS
C
Casoron
CBS
CJG
CMT
COB
COELO
CPB
CROW
CWI
D
DIFE
DIVOSA
DPL

Door de procureurs-generaal opgestelde uitvoeringsregels
onder welk regime een coffeeshop valt; geen affichering (a),
geen harddrugs (h), geen overlast (o), geen verkoop aan
jeugdigen (j), geen verkoop van grote hoeveelheden per
transactie (g)
Algemene maatregel van Bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Arbeidsomstandighedenwet
ArbeidsTijdenBesluit / Functioneel Leeftijds Ontslag
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Afvalschap IJmond Zaanstreek

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BTW Compensatie Fonds
Beleidsgestuurde contractfinanciering
Brede Doel Uitkering
Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar
Bestuur
Besluit Locatiegebonden Subsidie
Beheer Onroerend Goed (afdeling)
Breedte Sport Impuls
Besluit Woninggebonden Subsidies

= Onkruidbestrijder
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Concern Management Team
Centraal Orgaan Ouderenbeleid
Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere
overheden
Centraal Plan Bureau
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw
Centrum voor Werk en Inkomen

Deepsea Intercontinental Frozenfish centre in Europe
(Herstructureringsplan Middenhavengebied)
‘Vereniging van DIrecteuren Van Overheidsorganen voor
Sociale Arbeid’
Duurzaamheidprofiel op locatie
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E
EGEMi
EKD
EMU
ENOB
EVC

Door het Rijk opgerichte organisatie die gemeenten
ondersteunt bij informatiseringsvraagstukken
Elektronisch Kind Dossier
Europese Monetaire Unie
Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd
Erkenning van Verworven Competenties

F
FMV

Financieel Masterplan Velsen

G
GBA
GBKN Noord-Holland
GFT
GGD
GHOR
GOA
GPR-toets
GRB
GREX
GRP

Gemeentelijke Basis Administratie
Grootschalige Basiskaart Noord-Holland
Groente, fruit en tuinafval
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn – toets
Geactualiseerd Regionaal Beheerplan
Grondexploitatie
Gemeentelijk Rioleringsplan

H
HALT
HIRB-subsidie
HOV
HVC
HVO/IKOS
I
IHP
IOAW

Het ALTernatief
Subsidie voor Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik
op Bedrijventerreinen in Noord-Holland
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Huisvuilcentrale (Alkmaar)
Humanistisch Vormings Onderwijs / Inter Kerkelijk Overleg in
Schoolzaken

ISPS
ISV

Integraal HuisvestingsPlan
Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en/of
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en/of
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
International Ship and Port facility Security code
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

J
JGZ
JGZ BDU
JSP

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg Brede Doel Uitkering
JeugdSportPas

K
KCC
KDV
KG-terrein

Klant Contact Centrum
Klant Dienst Verlening
Terrein voormalig Kennemer Gasthuis (Zeewegziekenhuis)

IOAZ
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L
LNV
LOGA
LVVP

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden
Lokaal verkeer- en vervoersplan

M
MEE
MER
MFA
MIRT
MJB
MRA

Organisatie voor ondersteuning bij leven met een beperking
Milieu Effect Rapportage
Multi Functionele Accommodatie
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Meerjarenbegroting
Metropool Regio Amsterdam

N
Nedvang

NZKG

= Ondersteunende stichting bij het proces van scheiding,
inzameling, hergebruik, preventie en registratie van
het verpakkingsafval
Nationale Hypotheek Garantie
Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en
e-overheid
NoordZeeKanaalGebied

O
OAB
OCW
OGGZ
O&O fondsen
OOGO
OV-beleidsplan
OZB

OnderwijsAchterstandenBeleid
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Openbare Gestelijke GezondheidsZorg
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Op Overeenstemming Gericht Overleg
Openbaar Vervoer-beleidsplan
Onroerend Zaak Belasting

NHG
NNGB
NSL
NUP

P
P&C-cyclus
PAO
PDA
Wet PEMBA

PRIMO
PUBER

Planning & Controlcyclus
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs
Personal Digital Assistent
Wet Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij
Arbeidsongeschiktheid
Periodiek Medisch Onderzoek
Taken voortvloeiende uit de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
Public RIsk Management Organisation
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

R
RFK
RON
RSL

Ruimtelijk Functioneel Kader
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

PMO
Prestatievelden
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S
SGBO
Sira
SKON
SOAB
SUBBBIED
SZW

= Onderzoeksbureau van de VNG
= Dienstverlener op het gebied van informatietechnologie
Stichting Kinderopvang Nederland
Stichting Overheids Accountants Bureau
Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd
gebied
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T
TNS NIPO

Marktonderzoeksbureau

U
UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V
Vmbo
VNG
VRI
VRK
VROM
VVE

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Verkeersregelinstallaties
Veiligheids Regio Kennemerland
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Voor- en vroegschoolse educatie

W
W-deel gemeenten
WABO
WEB
Wet FIDO
WHA
WI
WION
WMO
WOZ
WRO
WSNS
WSW
WWB
WWB-i

Werk-deel gemeenten
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wet FInanciering Decentrale Overheden
Woonhuisaansluitingen
Wet Inburgering
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Waardering Onroerende Zaken
Wet op de Ruimtelijke Ordening
‘Weer Samen Naar School’
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Bijstand
Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel
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