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Leeswijzer
Zoals vorig jaar wordt de begroting 2011-2014 in één boekwerk gepubliceerd. Algemeen werd deze
positief ontvangen ondermeer vanwege zijn toegankelijkheid.
Dit jaar zijn geen grote wijzigingen in de indeling van de begroting aangebracht. Wel zijn op enkele
plaatsen onderdelen verschoven naar een ander hoofdstuk. Een voorbeeld hiervan is het hoofdstuk 1.
Hierin zijn de meeste onderdelen, die voorheen in de aanbiedingsbrief behandeld werden, opgenomen.
Daarmee maakt dit onderdeel nu officieel onderdeel uit van de begroting. Daarnaast is er een
verschuiving geweest in de programmastructuur. Het onderdeel recreatie is naar programma 1
“Economische zaken, toerisme en recreatie” verplaatst. Ook zijn indicatoren die niet in gebruik waren uit
de programma’s verwijderd.
De hoofdstukindeling van de begroting is als volgt:
Aanbiedingsbrief
1 Financieel meerjarenperspectief 2011-2014
2 Programma’s
3 Vermogenspositie 2011-2014
4 Paragrafen
5 Bijlagen
In hoofdstuk 1 worden de ontwikkelingen sinds de behandeling van de voorjaarsnota opgenomen,
evenals een toelichting en de wijze waarop een aantal speerpunten en bezuinigingen is verwerkt in de
begroting. Daarnaast worden de mutaties ten opzichte van de begroting 2010 weergegeven en toegelicht.
De programma’s bevatten de doelstellingen van het beleid met prestatiegegevens en de daarbij horende
financiën. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de financiën van de begroting en het financiële
meerjarenperspectief samenvattend weergegeven. Bij het onderdeel ‘vermogenspositie’ zal nader
worden ingegaan op de vooruitzichten en de weerbaarheid van de financiële huishouding van de
gemeente. In hoofdstuk 4 zijn de verplichte paragrafen opgenomen.
In de bijlagen zal ondermeer een financieel overzicht van alle producten worden opgenomen.
In het boekwerk wordt zoveel mogelijk de getalsnotatie als volgt aangehouden: een voordeel of een
overschot wordt weergegeven als negatief (met een ‘-‘ teken). Een nadeel of tekort wordt positief
weergegeven. Indien een andere notatie gebruikt wordt zal dit worden aangegeven.
In de tabellen worden meestal de bedragen afgerond op duizend euro. Dit houdt in dat er
afrondingsverschillen aanwezig kunnen zijn.
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Aanbiedingsbrief
Inleiding
Hierbij bieden wij u de begroting 2011-2014 aan. Binnen de huidige financiële context van onzekerheden
over verwachte rijksbezuinigingen en maatregelen van de provincie op dat terrein, kunnen wij u een
sluitende begroting aanbieden.
Het belang van deze, in navolging van de voorjaarsnota, beleidsarme begroting ligt er ondermeer in om
aan te geven hoe de meerjarenbegroting weer in evenwicht is gebracht. Daarmee is geenszins gezegd
dat Velsen beleidsarm is. Zoals ook in het coalitieprogramma is verwoord zijn er veel ontwikkelingen in
gang gezet in het recente verleden die rechtvaardigen dat Velsen zich als krachtig en ambitieus profileert.
Denk aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het Winkelcentrum, Oud IJmuiden, Velsen Noord, de
herinrichting Kromhoutstraat, gymzaal Santpoort-Zuid, de investeringen in sportvelden etc.
We zijn inmiddels met een ‘visiediscussie’ gestart om het toekomstig beleid te kunnen bepalen. Gezien
ons vertrouwen in de kracht van Velsen denken wij deze ambitie waar te kunnen maken, ook in minder
sterke financieel-economische tijden.
De taakstelling uit het meerjarenperspectief 2010-2013 van de vorige begroting was helder: tijdelijk mocht
de meerjarenbegroting negatief sluiten, op de eerste jaarschijf (2010) na, als de begroting 2011-2014
maar weer sluitend was. Hiertoe zijn in het coalitieakkoord afspraken gemaakt. Daarnaast zijn tegenvallers, ontstaan na de voorjaarsnota, verwerkt in de begroting. Desondanks kunnen wij u een sluitende
begroting 2011 alsmede een sluitend meerjarig perspectief presenteren.
Zonder grondige nieuwe structurele maatregelen zullen de komende rijksbezuinigingen niet opgevangen
kunnen worden. Met de te voeren missie en takendiscussie zal hieraan hard gewerkt worden om, zoals in
het coalitieakkoord is afgesproken, een sluitende begroting te behouden.
U zult constateren dat het boekwerk, weliswaar nog voorzien van een omslag in kleur, verder sober is
uitgevoerd. Wij meenden hierin een voorbeeld te moeten zijn voor de komende tijd. De aanwezige
middelen zo effectief mogelijk aan de juiste doeleinden besteden.
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1 Financieel meerjarenperspectief
Inleiding:
Mede dankzij de inspanningen van het vorige college om maatregelen te inventariseren om de tekorten
uit de begroting 2010-2013 te kunnen oplossen, sluit de onderliggende begroting meerjarig.
Het meerjarenperspectief van de begroting 2010 kende tekorten, in de begroting opgenomen met
toestemming van de toezichthouder. Voorwaarde van de laatste was dat de tekorten zouden worden
opgelost in de erop volgende, nu voorliggende begroting. Het vorige college inventariseerde in een
overdrachtsdocument een pakket van mogelijke bezuinigingen voor een totaal bedrag oplopend tot
€ 10 mln in 2013. In het coalitieakkoord hebben wij een aantal maatregelen opgenomen om het tekort in
het meerjarenperspectief 2011-2014 ad € 3 mln weg te werken om een sluitende begroting te presenteren.
Gedurende de zomer van 2010 zijn de ontwikkelingen rond de financiële positie van de gemeenten
steeds duidelijker zichtbaar geworden en daardoor ook meer tastbaar voor wat betreft de harde realiteit
voor de overheden van de gevolgen van de financiële crises. Een van de signalen is de korting op het
provinciefonds, waar in hoofdstuk 4 bij zal worden stilgestaan.
Andere signalen zijn: een korting op het macrobudget Wet Werk en Bijstand, terwijl in de gemeente nog
steels het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt en tegenvallende grondopbrengsten bij diverse
gemeenten.
Op het moment lijkt de economie weer op te leven. Bedrijven die altijd het eerste een positieve
ontwikkeling van de economie merken, zoals de auto- en de uitzendbranche, kunnen weer gunstige
berichten melden inzake verwachte winsten. In tegenstelling hiermee zullen de gemeenten nu de
gevolgen van de crises voor hun financiën merken, ondermeer vanwege de doorwerking van rijksbezuinigingen.
Wij zullen in de komende periode tot de zomer van 2011, bij het opmaken van de volgende begroting,
alles op alles zetten om onze gemeente financieel gezond te houden, zich uitend in een gezonde en
sluitende begroting. Dit zal, gelet op hetgeen hierboven staat, een behoorlijke inspanning vergen. De
komende tijd zullen we een ‘Visie op Velsen 2025’ ontwikkelen en op grond daarvan een takendiscussie
voeren. Deze zal ook leidend moeten zijn voor de meerjarenbegroting 2012-2015 die, nadat de
maatregelen van de rijksoverheid zijn doorgevoerd, meerjarig sluitend is.
Het hoofdstuk zal ondermeer behandelen:
- de weg naar visie en takendiscussie,
- de financiële stand van de begroting en het meerjarenperspectief, met toelichtingen,
- aanvullende kaders van de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2010,
- overige zaken ter besluitvorming bij de begroting 2011.
1.1

Visie op Velsen 2025 en kerntakendiscussie

Het huidige visiedocument loopt in 2010 af. Tevens kunnen we vaststellen dat omwille van een aantal
redenen het formuleren van een Visie op Velsen 2025 op korte termijn zeer gewenst is.
De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat zij door ontwikkelingen en nieuwe feiten wordt
overvallen.
Wanneer er een eenduidige koers bestaat over de agenda die de gemeente de komende vijftien jaar
voert, kan integraal en financieel verantwoord beleid worden gemaakt.
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De komende rijksbezuinigingen zullen vergaande maatregelen vergen om de financiële huishouding
gezond te houden. In het overdrachtsdocument van het vorige college is een aantal maatregelen
opgenomen waarover wij, niet zonder ons te beraden op de toekomst, met voorstellen willen komen.
In het coalitieakkoord 2010-2014 is onder meer aangegeven dat er een strategische visie voor Velsen
wordt opgesteld, gericht op de vraag hoe Velsen er in 2025 uit moet zien. Wij zullen met u eerst een
1
visie ontwikkelen en vervolgens mede op grond van dit toekomstbeeld van onze gemeente een
kerntakendiscussie voeren.
In september 2010 is aangevangen met de start van het proces ‘Visie op Velsen 2025’. Het plan van
aanpak is door het college vastgesteld en wordt (is) met uw raad besproken. Tevens zullen we een
inhoudelijke start maken door het organiseren van een aparte bijeenkomst met de raad.
Nu vindt de uitrol van het proces plaats t/m maart 2011, waarna besluitvorming door de raad kan
plaatsvinden. Die tijd is nodig om een zorgvuldig proces te volgen omdat voor ons leidend is dat de Visie
op Velsen 2025 eigendom, in de breedste zin van het woord, moet zijn van de gemeente Velsen: breed
gedragen door college en gemeenteraad, met draagvlak bij burgers, maatschappelijke organisaties en
andere private partijen die (mede) instrumenteel zijn in de vormgeving van onze gemeente op weg naar
het jaar 2025. U zult als raad nadrukkelijk worden betrokken bij de totstandkoming van de visie en u zult
de Visie op Velsen 2025 uiteindelijk vaststellen.
De voorjaarsnota 2011 is qua besluitvorming het eindpunt van het gehele traject. En tevens het begin
voor de uitwerking van ambities en maatregelen in de meerjarenbegroting 2012-2015 die in november
2011 door uw raad zal worden behandeld.
1.2

Financiële stand van zaken

In het hieronder opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de saldi van de jaarschijven
2011 t/m 2013 uit de meerjarenbegroting 2010 naar die van de huidige begroting, inclusief voorjaarsnota:
bedragen x € 1.000

2011
Saldo MJB 2010-2013

Gevolgen meerjarige ontwikkelingen voorjaarsnota
2010
Saldo voorjaarsnota

2012

2013

2014

1.147

2.230

2.932

2.932

413

393

543

543

1.560

2.623

3.475

3.475

In de tabel zijn de financiële effecten van de voorjaarsnota meegenomen inclusief de kapitaallasten van
investeringen wijkposten en stadhuis. Wij verwijzen u naar de paragraaf “aanvullende kaders raad” voor
de door u gevraagde heroverweging op beide punten. Vanwege de aangenomen motie inzake de kosten
van de ondernemingsraad, zie besluit d.d. 1 juli 2010 punt 4.i., is het meerjarig perspectief licht gewijzigd
ten opzichte van het overzicht uit de voorjaarsnota (paragraaf 3.3 voorjaarsnota).

1

De visie is een beschrijving van Velsen als gemeenschap in 2025. Hij omvat tenminste de thema’s wonen, werken, zorg en
welzijn. Is toetssteen voor vigerend beleid en voor eventuele bijstellingen daarvan en is het vertrekpunt voor meerjarige
uitvoeringsagenda’s op strategisch en tactisch niveau. Het visiedocument bevat bovendien handvatten om de discussie te kunnen
voeren over wat de kerntaken van de gemeente zijn (uit: plan van aanpak Visie op Velsen 2025).

10

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Op het moment van publicatie en behandeling van de voorjaarsnota waren de financiële consequenties
van het coalitieakkoord nog niet uitgewerkt. In de voorjaarsnota is u toegezegd dat wij u duidelijkheid over
de consequenties van het coalitieakkoord in de begroting 2011-2014 konden bieden.
In deze begroting, inclusief meerjarenperspectief, is het coalitieakkoord en de voorjaarsnota als kader
gebruikt.
1.2.1

Uitwerking coalitieakkoord

In de overdracht van het vorige college was voor ca € 10 mln aan mogelijke besparingsmogelijkheden
geïnventariseerd, om het aanwezige meerjarige financiële tekort (zie hiervoor in de hierboven
opgenomen tabel het saldo MJB 2010-2013) te dekken.
In het coalitieakkoord hebben de collegepartijen opgenomen dat een sluitende begroting van groot
belang is. Om dit te bewerkstelligen hebben wij uit de overdracht een aantal maatregelen gekozen,
oplopend in 2013 tot € 3 mln, en in het coalitieakkoord opgenomen. Hiermee sloten de jaarschijven in de
meerjarenbegroting 2010-2013 met een positief bedrag.
De ombuigingen betreffen maatregelen, waarvan de gevolgen naar ons inzicht aanvaardbaar zijn.
Hieronder is een tabel opgenomen waarin zichtbaar is gemaakt wat het financieel saldo is na de
bezuinigingsvoorstellen uit het coalitieakkoord en na verwerking voorjaarsnota.
Vanwege de in de voorjaarsnota opgenomen mutaties is met name het positieve meerjarenperspectief
van de (nieuwe) meerjarenbegroting 2011 vanaf de jaarschijf 2013 gewijzigd naar niet meer sluitend.
bedragen x € 1.000

2011
Saldo voorjaarsnota

Bezuinigingsvoorstellen coalitieakkoord
Saldo MJB 2011-2014

2012

2013

2014

1.560

2.623

3.475

3.475

-2.470

-3.170

-3.370

-2.970

-910

-547

105

505

Hieronder treft u een toelichting aan over de door ons, in het coalitieakkoord opgenomen, voorgestelde
maatregelen.
Bezuinigingsvoorstellen:
In de begroting 2010-2013 sloten de jaarschijven vanaf 2012 met een tekort. In de begroting 2010 is
aangegeven dat de toezichthouder dit accepteerde, waarbij nadrukkelijk als voorwaarde werd gesteld dat
nu in de begroting 2011 het meerjarenperspectief over alle jaren sluitend zou zijn. Hierover zijn in het
coalitieakkoord afspraken gemaakt. De afspraken hebben geleid tot een sluitend meerjarenperspectief.
In deze paragraaf zullen de concrete plannen en het bedrag dat deze plannen opleveren worden
toegelicht.
Samenvattend:
bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

2014

1. RR Verkoop niet-strategisch bezit

-300

-300

-300

2. RR WWB Inkomensdeel

-100

-100

-100

3. RR Onderhoud wegen, water, groen

-200

-200

-200

-200

4. RR Personeelslasten (ABP, Cao)

-500

-500

-500

-500

5. RR Onderwijshuisvesting

-100

-100

-100

-100

6. Versoberen WMO-beleid

-200

-200

-200

-200

7. Versoberen WMO-verstrekkingen

-500

-500

-500

-500
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bedragen x € 1.000

2011

8. Welzijnsactiviteiten/accommodaties heroverwegen

2012

2013

2014

0

-200

-400

-400

9. Leerlingenvervoer versoberen

-100

-100

-100

-100

10. Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen

-120

-120

-120

-120

-50

-50

-50

-50

-300

-300

-300

-300

0

-500

-500

-500

2.470

3.170

3.370

2.970

11. BTW-regime sportparken aanpassen
12. Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water, groen
verlagen
13. Taakstelling 5% subsidies
Totaal bezuinigingen

RR= reëel ramen
Hieronder worden de posten toegelicht op de wijze waarop en wanneer de besparing gerealiseerd zal
zijn. Deze bezuinigingen zijn vooruitlopend op de behandeling reeds cijfermatig in de begroting verwerkt
en in het besluit bij de begroting 2011 opgenomen.

1. Verkoop niet-strategisch bezit
De gemeente heeft een divers samengestelde vastgoedportefeuille. Het in bezit hebben heeft een doel
wanneer:
- het object betrokken wordt bij een gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling of
- het object noodzakelijk is voor het huisvesten van gewenste maatschappelijke functies of
- het object heeft een nog niet benoembare strategische waarde op lange termijn.
In 2010 wordt duidelijk welke vastgoedobjecten noodzakelijk zijn voor de gebiedsontwikkelingen van de
gemeente, zowel concreet op dit moment als strategisch op lange termijn. Het overtallige (nietstrategische) gemeentelijke vastgoed wordt in een beheerst tempo en na een goede afweging afgestoten
tussen 2011-2013.
Er is een overzicht gemaakt van objecten (inclusief verwachte verkoopopbrengst en datum van verkoop)
welke reeds op basis van bestaande besluitvorming afgestoten kunnen worden. Hierdoor ontstaat naar
verwachting een netto batig (incidenteel) resultaat van € 300.000 per jaar in de periode 2011-2013.
Deze verwachting is, ondanks de verslechterde marktsituatie, realistisch. Omdat het tijdstip van de
verkopen niet is af te dwingen, zal er egalisatie moeten plaatsvinden van de behaalde netto resultaten.
Dit betekent in de praktijk dat bij elke verkoop van niet-strategische objecten het netto resultaat in
mindering wordt gebracht op de totale taakstelling van € 900.000, ongeacht het jaar waarin de verkoop
plaatsvindt. Het effect van het afstoten heeft geen structurele financiële gevolgen. De besparing aan
kosten (beheer, onderhoud, kapitaallasten) wordt gecompenseerd door het wegvallen van huurinkomsten.
2. WWB-inkomensdeel
Op het moment van inventariseren van maatregelen door het voorgaand college leek een besparing
mogelijk. Voor het overige verwijzen wij u naar paragraaf 1.3, punt 4.
3. Onderhoud wegen, water en groen
De lasten voor het jaarlijkse onderhoud aan onze (water)wegen en ons openbaar groen bedragen ca
€ 11 mln. Wij schatten in dat een beperkte structurele besparing van € 200.000 mogelijk is gezien het
vele (groot) onderhoud dat de afgelopen jaren is uitgevoerd.
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Deze maatregel heeft geen negatieve consequenties voor het voorzieningenniveau. Het enige risico is
dat door het scherper ramen van het saldo van baten en lasten de kans toeneemt dat er budgettaire
nadelen ontstaan in de jaarrekening. Dat kan echter nooit een reden zijn om de maatregel niet te nemen,
omdat reëel ramen uitgangspunt is voor onze hele begroting.
4. Salarissen
Op de salarissom leek een besparing mogelijk. In paragraaf 1.3 onder punt 1 lichten wij dit punt toe.
5. Onderwijshuisvesting
Het aantal inwoners van de gemeente in de basisschoolleeftijd is aan het dalen. Dat betekent dat
bespaard kan worden op de kosten voor tijdelijke huisvesting simpel door het verloop van de tijd. Dit heeft
geen maatschappelijke consequenties. Wel blijft het zaak om in overleg met de schoolbesturen
bestaande ruimten zo efficiënt mogelijk te benutten en met het bestaande vastgoed strategisch om te
gaan.
6. Versoberen WMO beleid
Versobering op gebied van WMO-beleidsmaatregelen kan € 200.000 opleveren. De subsidies aan
diverse activiteiten en projecten worden kritisch beoordeeld. Diverse activiteiten bedienen dezelfde
doelgroepen kunnen gezien worden als “dubbel-op”.
7. WMO verstrekkingen
Versobering op gebied van WMO-verstrekkingen kunnen € 500.000 opleveren. De maatregelen zijn
ondermeer gericht op het bestemmen van de gelden naar de inwoners die het meest behoefte hebben
aan die voorzieningen. Wij achten het voorzieningenniveau echter nog dusdanig hoog dat het invoeren
van de maatregelen niet onverantwoord is.
De navolgende maatregelen op het gebied van WMO-verstrekkingen zijn (deels) uitgewerkt:
Algemeen gebruikelijk:
Wij kunnen de toepassing van de term ‘algemeen gebruikelijk’ bij WMO-verstrekkingen in de verordening
actualiseren naar de huidige algemeen gebruikelijke inzichten. Hierdoor vervalt de verstrekking van de
voorzieningen “verhoogde toiletpot” en “beugels”. Het niet meer verstrekken van deze voorzieningen
levert € 200.000 op.
Wanneer niet meer de voorziening wordt verstrekt maar wel de plaatsingskosten worden vergoed, in het
kader van veiligheid en het daarmee voorkomen van grotere uitgaven, is de besparing € 115.000 op
jaarbasis.
Inkomenstoets:
Het invoeren van een inkomenstoets bij het aanvragen van een voorziening geeft een netto besparing
van € 115.000. Onderzoek wijst uit dat 60%-70% van de WMO-cliënten onder de hierbij gebruikelijke
norm van 1,5 x het bijstandsniveau leven (= norminkomen). De groep die boven de norm uitkomt is
ongeveer 1.100 cliënten groot. Wanneer het inkomen hoger is dan 1,5 x het norminkomen kan de eigen
bijdrage in deze gevallen oplopen tot maximaal 12,5% van het draagkrachtpercentage, zijnde een kwart
van het draagkrachtpercentage dat B&W destijds in het kader van de WVG/WWB hebben vastgesteld. Bij
een gemiddelde WMO-voorziening van € 2.000 en een eigen bijdrage van € 150 per voorziening/cliënt
levert het toepassen van een inkomenstoets € 165.000 op. De toets brengt uitvoeringskosten à € 50.000
met zich mee.
Differentiatie in tarieven:
We kunnen verschillende PGB-tarieven hanteren voor hulp bij het huishouden, waarbij onderscheid
gemaakt wordt in de besteding via een zorginstelling of particulier. Indien in het eerste geval een tarief
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verstrekt wordt van gemiddeld € 18 per uur (geldt op dit moment voor de hele doelgroep) en in het geval
van particuliere besteding (dus minder overheadkosten) een tarief van € 14, dan zou dit globaal berekend
€ 70.000 op jaarbasis kunnen besparen.
Samenvattend:
Indien bovenstaande maatregelen worden toegepast is een besparing van tenminste € 300.000 mogelijk
en € 385.000 indien het eerste item volledig wordt benut.

Tabel overzicht besparingen:
Maatregel (bedragen x € 1.000)

Min. besparing

Max .bedrag

Geen voorziening verhoogde toiletpot en beugels meer verstrekken

-115

-200

Invoeren inkomenstoets

-115

-115

-70

-70

-300

-385

Differentiatie tarieven PGB
Totaal

Wij menen dat naast bovenstaande voorstellen meer maatregelen mogelijk zijn, die echter veel meer tijd
vragen voor onderzoek naar de effectiviteit van het beleid. Wij achten het mogelijk dat hieruit nog een
2
besparing van € 150.000 te realiseren is. De resterende besparing zal derhalve nog worden ingevuld,
nadat lopende onderzoeken naar mogelijkheden definitief zijn afgerond.
Twee nog lopende onderzoeken, waarvan de besparing nog niet gekwantificeerd is, worden hieronder
toegelicht.
1. Eigen bijdrage individuele verstrekkingen:
Het invoeren van een eigen bijdrage voor individuele voorzieningen, niet zijnde hulp bij het huishouden,
collectief vervoer (hiervoor wordt reeds een eigen bijdrage gehanteerd) en rolstoelen (niet toegestaan).
Bij de wet is geregeld dat de maximale eigen bijdrage cumulatief wordt vastgesteld, inclusief de eventuele
eigen bijdrage voor AWBZ-voorzieningen die daarbij prefereert. Ingeval men hulp bij het huishouden
ontvangt betaalt men al de maximale eigen bijdrage. De complexiteit van deze materie en het op dit
moment ontbreken van essentiële informatie maakt het op dit moment onmogelijk om tot concrete
besparingscijfers te komen. Nadere informatie is opgevraagd bij het Centraal Administratiekantoor (CAK).
2. Contractbeheer
Het contractbeheer m.b.t. de levering van hulp bij het huishouden heeft Velsen uitbesteed aan het WMOkantoor. De facturering wordt door dit kantoor één op één gecontroleerd. Ten behoeve van contractbeheer individuele verstrekkingen wordt binnenkort een softwarepakket aangeschaft dat de factuurcontrole vergemakkelijkt en completeert. Dit kan een besparing opleveren.
Het verlangen van een eigen bijdrage voor individuele voorzieningen en het niet verstrekken van
voorzieningen die vallen onder de uitgebreide noemer “algemeen gebruikelijk” kunnen mogelijk zorgen
voor een toename in de aanvragen bijzondere bijstand.
8. Herijken van taken en activiteiten bij welzijnsinstellingen
De diverse taken en activiteiten op gebied van welzijn in onze samenleving zijn grotendeels belegd bij
drie instellingen: de stichting Welzijn, de stichting Maatschappelijke Dienstverlening en COB/Zorgbalans.
2

Het bedrag van € 150.000 gebruiken we in de tekst voor het gemak, zijnde een globaal gemiddeld nog te besparen bedrag.
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Het herijken van de taken van deze instellingen en het verminderen van de overlap op gebied van
overhead en huisvestingslasten tussen de instellingen kan leiden tot een besparing van € 0,2 mln in 2012
en € 0,4 mln in 2013. Het verlagen van de subsidies van deze instellingen zal tijdig worden
aangekondigd.
Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat een kritische blik naar de huidige constellatie welzijnsaccommodaties gewenst is:
• het nieuwe welzijnwerk kenmerkt zich door de slogan “erop af”; meer aandacht voor ‘outreachend’
werk,
• tal van welzijnsactiviteiten hoeven niet accommodatiegebonden zijn.
• dit jaar worden de haalbaarheidonderzoeken uitgevoerd om in elke wijk/dorpskern slechts één
welzijnsaccommodatie voor jong en oud over te houden. Het welzijnswerk draait niet om de stenen, maar
om de activiteiten zelf. Het zijn de welzijnsactiviteiten die een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit in
de wijk en hebben als doel de participatie en de zelfredzaamheid van wijkbewoners te bevorderen.
Ontmoetingen tussen verschillende generaties bevordert de maatschappelijke integratie. Senioren staan
tegenwoordig tot oudere leeftijd nog midden in de samenleving. Omgekeerd geldt dit ook en kunnen
jongeren, bijv. in de vorm van maatschappelijke stages, veel in de omgang met ouderen leren.
Het bezettingsniveau van welzijnsaccommodaties kan worden verhoogd wanneer ontmoetingsactiviteiten
voor kinderen, jongeren en ouderen worden gebundeld.
9. Versoberen leerlingenvervoer
De verordening leerlingenvervoer zal worden aangepast en bij de aanbesteding van het vervoer zal de
verantwoordelijkheid worden opgenomen voor de vervoerder inzake de efficiency van het vervoer en
afrekening van het vervoer.
10. Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen
Het bekostigen van het vervoer schoolzwemmen ten behoeve van een aantal groepen in basisscholen is
geen wettelijke taak, maar een keuze. De besparing bedraagt € 120.000.
11. BTW-regime sportparken aanpassen
Het gebruik van het zwembad en sporthallen is omwille van fiscale voordelen reeds onder het BTWregime gebracht. Wanneer de gemeente en de buitensportverenigingen op de gemeentelijke sportparken
gezamenlijk opteren voor BTW-belaste verhuur, kan dit in beginsel leiden tot een behoorlijk financieel
voordeel. Een voordeel voor sportverenigingen inzake de eigen accommodatie/exploitatie en anderzijds
voor de gemeente als eigenaar, exploitant en beheerder van buitensportcomplexen. De haalbaarheid kan
per sportpark en sportvereniging sterk verschillen.
Fiscaal model
De gemeente Velsen exploiteert 8 sportparken (met 40 sportvelden) thans BTW-vrij. In die opzet drukt
BTW op de kosten van aanleg en onderhoud. Om fiscaal voordeel te behalen dient er sprake te zijn van
tenminste met 90% BTW-belaste prestaties. Het oprichten van een sportstichting die als het ware tussen
de gemeente en de sportvereniging zit kan daarin een goede rol spelen. Als de stichting, vereniging en
gemeente voldoen aan de eisen van de belastingwetgeving en “het gelegenheid geven tot actieve
sportbeoefening” is verrekening van BTW met de fiscus toegestaan. Simpel gesteld wordt het voordeel
behaald uit het verschil tussen 6% BTW betalen over de huurvergoeding en 19% BTW terugkrijgen over
de aanzienlijk hogere lasten.
In de traditionele situatie waarbij de gemeente de sportvelden rechtstreeks verhuurt aan de clubs kan de
gemeente de BTW op de investeringen en overige uitgaven niet in aftrek brengen. Evenmin komt de
BTW voor compensatieregelingen in aanmerking. De gemeente wordt bij aanleg (kunstgras) en nieuw-
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bouw zelfs geconfronteerd met extra belastingdruk omdat ook de BTW over de grondwaarde moet
worden voldaan, de zogenaamde integratieheffing.
Aanpak en vervolg
De gemeente overweegt met betrekking tot een aantal sportparken over te stappen op het
combinatiemodel ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’. De gemeente heeft in 2010 en daarvoor een
aantal grote investeringen gedaan, vooral in de aanleg van kunstgrasvelden, lichtinstallaties en
hekwerken. Onder voorwaarden kan zelfs een deel van reeds betaalde BTW (alsnog) worden teruggekregen van de Belastingdienst. Wij willen na overleg met de betrokken verenigingen het combinatiemodel toepassen in eerste aanleg bij sportpark Schoonenberg: KHC Strawberries; sportpark Driehuis:
RKVV Velsen; sportpark Zeewijk: VV S.V.IJ; sportpark Zeewijk: IJVV Stormvogels. Er is reeds gestart
met een “pilot” in samenwerking met hockeyclub Strawberries. Naar verwachting kan deze na de zomer
van 2010 worden afgerond.
Gebleken is dat de aanpassing van het BTW-regime veel tijd en energie vergt van clubbestuurders en
gemeenteambtenaren Bijvoorbeeld voor onderzoek, afstemming met alle betrokkenen, oprichten
stichting, uitwerking statuten en omzetten contracten, aanpassen van administratie, contacten belastingdienst, enz. Per sportpark en per sportvereniging is zorgvuldigheid en maatwerk nodig. Om die reden ook
zullen wij bij een succesvolle afronding van de pilot bij de hockeyclub richten op die sportparken en clubs
waar hiervoor de meest gunstige condities lijken te bestaan.
Financieel
Het voordeel hieruit bedraagt € 50.000 en is verwerkt door verlaging van de uitgaven bij buitensportaccommodaties.
12. Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water, groen verlagen
In 2007 heeft een extern bureau een gefundeerd onderhoudsbudget voor onze gemeente berekend.
Daarbij zijn drie onderhoudsniveaus vastgesteld: R+, R en R-. Het huidige kwaliteitsniveau van ons
wegenonderhoud ligt op niveau R. In het Coalitieakkoord 2010 is afgesproken om het kwaliteitsniveau
van onderhoud van wegen verder te verlagen. Overeenkomstig deze afspraak is het onderhoudsbudget
wegen met ingang van 2011 voor het onderhouden van de wegen (tijdelijk) met € 300.000 verlaagd. Dit
heeft tot gevolg dat het kwaliteitsniveau van onze wegen zal dalen. Conform ons wegenbeheerplan
betekent dit een daling van niveau R naar niveau R-. In de praktijk zal dit betekenen dat het onderhoud
aan de elementverharding (wegen met klinkerbestrating) af zal nemen en dat dit de categorie matig op
zal lopen. Door slimme combinaties te maken met bijvoorbeeld rioolvervangingen en andere werkzaamheden in de openbare ruimte zal getracht worden de teruggang zo minimaal mogelijk te laten zijn.
De verkeersveiligheid zal door deze kwaliteitsverlaging niet in gevaar komen. De kwaliteit van onderhoud
en beheer van de openbare ruimte zal niet ernstig worden aangetast. Ook zal het uiterlijk van de wegen
minder verzorgd ogen. Eventuele schade aan de wegen als gevolg van vorst etc. is moeilijk te
budgetteren; dit blijft budgettair gezien een beperkt risico.
13. Taakstelling 5% subsidies
In de begroting 2010 is in de paragraaf Subsidies een overzicht geboden van de omvang van onze
subsidiestromen. Daaruit blijkt dat we jaarlijks voor circa € 8 mln aan subsidies uitkeren (exclusief de
bibliotheek). Inclusief de bibliotheek is dat € 10 mln. Het vinden van besparingen is mogelijk door het
schrappen van taken/activiteiten die de gemeente afneemt van die instellingen, door het opleggen van
een efficiencykorting of door een combinatie van beide. Wij ramen de besparing op € 500.000.
Het mag duidelijk zijn dat wanneer overige maatregelen genomen worden die de gesubsidieerde
instellingen raken (bijv. het stopzetten van subsidies), het voordeel van deze maatregel navenant daalt.
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Het voordeel is geraamd vanaf 2012, omdat instellingen de tijd moeten krijgen te reageren op
verminderen inkomsten vanuit de gemeente (beginsel van behoorlijk bestuur).
Alle subsidieontvangers hebben al een vooraankondiging m.b.t. de aankomende bezuinigingen vanaf
2012 ontvangen. Na de vaststelling van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting zal het voor hun
geldende definitieve bezuinigingspercentage aan de instellingen worden medegedeeld.
Deze maatregel heeft negatieve consequenties voor de diverse gesubsidieerde instellingen. De mate
waarin de dalende opbrengsten daadwerkelijk worden vertaald in een lager voorzieningenniveau hangt af
van de wijze waarop instellingen daarop (kunnen en willen) reageren.
1.3

Ontwikkelingen

Er hebben zich sinds de voorjaarsnota nog een aantal ontwikkelingen voorgedaan met negatieve
financiële gevolgen voor de begroting.

Hieronder treft u deze ontwikkelingen aan met een korte toelichting.
Autonome ontwikkelingen/Tegenvallers:
(bedragen x € 1.000)
Saldo MJB 2011-2014

2011

2012

2013

2014

-910

-547

105

505

1.478

1.239

817

623

533

285

6

271

-117

-117

-117

-117

100

100

100

0

1

Salarissen

2

Nadeel algemene uitkering

3

Mutatie riool/afvalstoffen

4

Besparing RR WWB niet mogelijk

5

Voordeel op het renteresultaat

-750

-250

0

0

6

Overig

-162

-83

-183

-183

171

628

728

1.099

Actueel Saldo MJB 2011-2014

1 Salarissen
De besparing op de personeelslasten is inmiddels achterhaald omdat er een CAO-akkoord is gesloten
tussen de bonden en de VNG. Eveneens is bekend geworden dat het ABP de pensioenpremie met 1%
heeft verhoogd.
De salarissom stijgt van € 26,7 mln naar € 27,2 mln. Een stijging van ca € 0,5 mln. Hierbij is rekening
gehouden met de genomen personele maatregelen, waarbij de formatie krimpt met ca 25 fte en met
uitbreidingen en autonome stijgingen.
2 Nadeel algemene uitkering
Zoals in een collegebericht d.d. 6 juli 2010 u al werd bericht is vooral vanwege een aanpassing van de
algemene uitkering op het onderdeel WMO een nadeel ontstaan. In 2011 wordt dit nog enigszins
opgevangen door een eenmalige compensatie van € 225.000 die vanaf 2012 niet meer ontvangen wordt.
3 Mutatie riool/afvalstoffen
Inzake de tarieven riool en afvalstoffen zijn diverse mutaties opgenomen als gevolg van de verhoogde
tarieven en hogere lasten.
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4 WWB
Aanvankelijk waren in het coalitieakkoord besparingen door reëel ramen op het WWB-inkomensdeel
opgenomen. Bij het opmaken van de begroting blijkt dit, vanwege de veranderende omstandigheden, niet
langer realistisch.
Het WWB-inkomensdeel staat budgettair onder druk. Per 20 juli 2010 bedraagt het totaal aantal
uitkeringsgerechtigden in Velsen 968 personen, bijna 160 meer dan eind 2009. Bij ongewijzigde
omstandigheden wordt bij het doorzetten van de huidige trend een tekort becijferd dat kan oplopen tot
€ 1,3 mln. Daarnaast zijn er tegenvallende baten. Zie voor een uitgebreide toelichting programma 2
“Sociale zaken en Werkgelegenheid”.
5 Rentevoordeel
Doordat op dit moment het totale bedrag van de reserves en voorzieningen vrij hoog is en de schuldpositie aan het dalen is ontstaat er de eerste jaren van het meerjarenperspectief een rente voordeel. Er is
op dit moment geen financieringsbehoefte op de korte geldmarkt en een afnemende leningenportefeuille.
Wij verwachten echter dat dit voordeel teniet gedaan wordt doordat de komende jaren een aantal
reserves wordt ingezet.
6 Overig
Er zijn op onderdelen kleine aanpassingen in de begroting, binnen programma’s, waarbij kleine
technische voor- en nadelen ontstaan.
1.4

Sluitende begroting

Wij hebben ons bij het opmaken van de begroting beraden op mogelijkheden om een aantal beleidsspeerpunten op te kunnen nemen en de negatieve saldi van de jaarschijven positief om te buigen.
Hiertoe zou een hoger bedrag aan besparingen dan het tekort van de jaarschijven gevonden dienen te
worden om zodoende financiële ruimte in de begroting te creëren.
Er zijn op korte termijn geen mogelijkheden om nieuwe bezuinigingsvoorstellen te doen. Wij hebben
daarom een aantal maatregelen uit het overdrachtsdocument van het vorige college nogmaals
beoordeeld op het mogelijk uitvoeren van de maatregelen, zonder dat een besluit tot uitvoering een
onomkeerbaar effect heeft. Hierdoor zullen deze aanvullende besluiten tot bezuinigingen zo min mogelijk
conflicteren met de (visie en) takendiscussie. De maatregel is vrij eenvoudig, zonder hoge kosten, weer in
te trekken. Door het treffen van deze maatregelen is er voldoende financiële ruimte in de begroting
ontstaan om ook een aantal door u gewenste beleidsspeerpunten uit te kunnen voeren.
Wij stellen u voor akkoord te gaan met deze onlangs uitgewerkte aanvullende bezuinigingen (1-4), met
een bijstelling voorjaarsnota en met de beleidsspeerpunten (6-7) volgens onderstaande opgave.
Aanvullende voorstellen (bedragen x € 1.000)
Actueel Saldo MJB 2011-2014
1

Verkoop niet-strategisch vastgoed

2

Halveren sportsubsidies

3

Restant ReinUnie-gelden inzetten

4

Taakstelling gemeenschappelijke regelingen

5

Wijkpost BOR beperken tot renovatie

6

Speerpunt Handhaving

7

Speerpunt economische zaken
Saldo MJB 2011-2014
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2011

2012

171

628

2013
728

2014
1.099
-300

-50

-50

-50

-355

-355

-355

-355

0

-400

-400

-400

-100

-100

100

100

-77

-6
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120

-184

-177
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Hieronder een toelichting op deze voorstellen.
1 Verkoop niet strategisch vastgoed
De maatregel die eerder genoemd is, kan nog worden verlengd met een jaar.
2 Halveren sportsubsidies
Bezuiniging op sportsubsidies met ingang van 2012 door het halveren van de subsidies.
Inhoud:
Het totaalpakket aan directe sportsubsidies bestaat uit een optelsom van diverse kleinschalige
regelingen. Deze zijn in drie hoofdrubrieken onder verdeeld: a) de jeugdsport- en sportkadersubsidie; b)
de gehandicaptensportsubsidie en c) diverse sportsubsidies. De jeugdsportsubsidie is de belangrijkste,
zowel in omvang van de geldstromen als wat het aantal sportverenigingen dat er een beroep op doet.
Over het algemeen gaat het om relatief kleine bedragen per verstrekking. In de categorie diversen (c)
bijvoorbeeld wordt subsidie verleend ter ondersteuning van zelfwerkzaamheid aan de eigen clubaccommodatie en als tegemoetkoming in de veldhuur van enkele kleine buitensportclubs. Maar in
dezelfde categorie vallen ook de regelingen voor de teruggave van (het gebruikersdeel van) de OZB en
subsidies als erkenningbijdrage voor de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen, enz.
Voorstel aanpak:
Voorgesteld wordt om de sportsubsidies niet over de hele linie te halveren. We zullen aan de hand van
een nadere analyse bezien wat de effecten per subsidiestroom zijn, of er verschillen zijn in draagkracht
van de ontvangers en in hoeverre de subsidie past binnen het actuele sport(-stimulerings)beleid van de
gemeente. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden.
Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om voor de herijkte subsidieregelingen specifieke
beleidregels op te stellen.
Maatschappelijke effecten:
Door het wegvallen of korten op deze subsidies is er kans op enige verschraling van het aanbod en/of de
toegankelijkheid van bepaalde sporten. Met name een aantal binnensport- en zwemverenigingen kunnen
nadelige consequenties van de maatregelen ondervinden. In verhouding tot de meeste buitensportverenigingen hebben deze namelijk geen of weinig compensatiemogelijkheden met bijvoorbeeld
kantineopbrengsten, opbrengsten uit reclameborden, enz..
3 Restant reserve ReinUnie-gelden inzetten
In 2009 is een besluit genomen over de inzet van de ca € 7,5 mln die de gemeente heeft ontvangen door
de verkoop van de Rein Unie. De middelen zijn in een tweetal bestemmingsreserve opgenomen. Een
reserve betreft een gedeelte ad € 6 mln die oorspronkelijk bedoeld waren voor ideeën als onder meer
multifunctionele accommodaties, parkeergarage Oud-IJmuiden, nieuwbouw Pieter Vermeulen Museum,
huisvesting VMBO en verhoging duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving. Op het moment is er voor een
bedrag van € 3,2 mln van deze reserve nog geen concrete plannen.
Een ander deel is opgenomen in een reserve om de tarieven afvalstoffen tijdelijk te kunnen verlagen. In
deze reserve is per ultimo 2010 nog € 750.000 beschikbaar.
Wij stellen nu voor om de middelen ad € 4 mln niet te besteden, doch te gebruiken om kapitaalgoederen
versneld af te schrijven. Indien wij de nu resterende middelen, waarvoor geen concrete plannen aanwezig
zijn niet besteden aan de genoemde onderwerpen, dan is dit om te zetten in een structureel voordeel van
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€ 355.000 door het verlagen van kapitaallasten. Een en ander zal worden verwerkt in de voorjaarsnota
2011 bij de actualisatie van de kapitaallasten.
4 Taakstelling opleggen aan gemeenschappelijke regelingen
In de begroting 2010 is circa € 7 mln uitgetrokken voor de grootste gemeenschappelijke regelingen (VRK,
Milieudienst). Hoewel we hier alleen in overleg met andere gemeenten op kunnen interveniëren, is het
mogelijk om ook op deze geldstromen te bezuinigen. Dat kan door het besparen op bovenwettelijke taken
die we afnemen van die gemeenschappelijke regelingen, door het opleggen van een efficiencykorting of
door een combinatie van beide. Wij ramen de besparing op € 400.000.
De bijdragen aan de Meergroep, ReinUnie en HVC zijn niet betrokken bij deze maatregel. De kosten voor
de Meergroep krijgen we vergoed van het Rijk, inverdieneffecten moeten we weer afstaan aan het Rijk.
De kosten voor ReinUnie en HVC worden grotendeels gedekt door de kostendekkende tarieven voor
reiniging. Dalende lasten leiden dan tot dalende tarieven en zijn dus niet van invloed op het meerjarensaldo van de gemeentelijke begroting.
Het voordeel is geraamd vanaf 2012, omdat de GR’s de tijd moeten krijgen te reageren op het
verminderen van inkomsten vanuit de gemeente.
5 Wijkpost BOR beperken tot renovatie
In de voorjaarsnota is een bedrag opgenomen voor nieuwbouw van wijkpost BOR. U heeft gevraagd
deze post te heroverwegen. Onder paragraaf 1.5 wordt toegelicht dat uit deze heroverweging naar voren
komt dat volstaan kan worden met het verbeteren van de huidige gebouwen door het treffen van diverse
technische voorzieningen.
6 Speerpunt handhaving
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota bleek een meerderheid van uw raad het speerpunt handhaving uiterst belangrijk te vinden.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van haar beleidsnotitie en jaarkader gevraagd om een meer en
efficiëntere handhaving. Bij de behandeling van de voorjaarsnota (begroting) is deze vraag nog
nadrukkelijker aan de orde gekomen. Er is een ‘Jaarprogramma Toezicht & Handhaving’ opgesteld. Op
het moment hebben wij de financiële ruimte in de begroting gevonden om voor de jaren 2011 en 2012 de
formatie tijdelijk met 2 fte’s uit te breiden. Het beleidsterrein zal in de kerntakendiscussie worden
betrokken, waarna mogelijk een definitieve invulling van dit beleidsterrein zal plaatsvinden.
7 Speerpunt economische stimulering
Economische stimulering is van belang voor de regio, voor werkgelegenheid en een aangenaam
leefmilieu. Om de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid te bevorderen willen wij het ingezette
profileringbeleid continueren. Daartoe stellen we voor om het bestaande profileringbudget structureel in
de begroting op te nemen. Het budget was al als een tijdelijke prioriteit opgenomen in de jaarschijven tot
en met 2012.

1.5

Aanvullende kaders raad

In uw besluit bij de voorjaarsnota d.d. 1 juli 2010 heeft u ons aanvullende kaders meegegeven voor de
begroting 2011-2014.
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1.5.1

Recreatie:

In het besluit bij de voorjaarsnota onder punt 5 heeft u ondermeer gevraagd om het onderdeel recreatie
bij het programma 1, Economische zaken onder te brengen. Dit is, ook cijfermatig, verwerkt in de
begroting. De naam van het programma luidt nu “Economische zaken, toerisme en recreatie”. Daarnaast
geeft u te kennen dat spoedig een Visie op Velsen 2025 ontwikkeld wordt. Hiervoor verwijzen we naar het
desbetreffende onderdeel in dit hoofdstuk.
1.5.2

Nieuwbouw wijkpost en renovatie stadhuis:

U geeft ons eveneens mee om de nieuwbouw/renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw/vervanging
van de wijkposten te heroverwegen en daarbij mogelijkheden tot versobering van de plannen en
multifunctioneel gebruik mee te nemen.
Wijkpost
De problematiek van het ontbreken van geschikte huisvesting voor het gemeentepersoneel die werken op
de wijkposten aan de Amsterdamseweg en in de Velserbroek speelt al jaren. Eerdere plannen voor
verbetering zijn niet gerealiseerd door onvoldoende beschikbaarheid van financiële middelen. De
afgelopen jaren is de huisvestingssituatie met de nodige (tijdelijke) maatregelen op een niveau gehouden
dat nog enigszins acceptabel mag worden genoemd. Ook de bij de wijkposten aanwezige opslagruimten
zijn sterk verouderd en vaak te klein om de voorraden droog en veilig te kunnen opbergen.
Door het afstoten van de wijkpost in Velsen-Noord is de afgelopen jaren het aantal wijkposten van 5 naar
4 teruggebracht. Wij hebben u in de Voorjaarsnota 2010 voorgesteld door samenvoeging het aantal
wijkposten terug te brengen tot drie. Voorwaarde hiervoor was de bouw van één nieuwe wijkpost op
duurzame wijze waardoor tevens bezuinigd kon worden op de jaarlijkse exploitatiekosten. Verbetering
van de huisvesting en besparen op toekomstige (energie-)kosten zouden dan hand in hand gaan. Wij
begrijpen enerzijds dat u in de huidige tijd van financiële krapte terughoudend bent in het beschikbaar
stellen van een groot bedrag (€ 1,5 mln) om te investeren in de wijkpost, anderzijds is het noodzakelijk
om de huisvestingssituatie op redelijk korte termijn te verbeteren.
Wij leggen u daarom het volgende alternatief voor. In plaats van samenvoeging én bouw van één nieuwe
wijkpost worden de bestaande gebouwen op sobere wijze aangepast. Naar schatting kan dan worden
volstaan met een investering van € 0,5 mln. Dit geeft € 100.000 minder jaarlijkse kapitaallasten. Dit is,
zoals uit de vorige paragraaf blijkt, reeds in deze begroting verwerkt.
Wij begrijpen de gevoelens van twijfel bij meerdere raadsfracties over het voorstel om extra geld voor de
renovatie van gebouw B. Wij blijven echter van mening dat verder uitstel van de renovatie geen reële
optie is. Het risico van een niet toegankelijk en onwerkzaam gebouw wordt te groot. De installaties van dit
gebouw zijn meer dan 40 jaar oud en worden momenteel met provisorische middelen in dienst gehouden.
Vervanging van die installaties is alleen mogelijk als eerst het aanwezige asbest wordt verwijderd.
Wij wijzen bovendien op de functies die het gebouw heeft voor burgers en bedrijven, voor het gemeentebestuur en voor de medewerkers. Om het behoud van die functies en om verval van dit representatieve
gebouw tegen te gaan, is renovatie op korte termijn dringend noodzakelijk.
Een tweetal opties, die genoemd zijn tijdens de behandeling van de voorjaarsnota achten wij om diverse
redenen geen goed voorstel. Een hogere afschrijvingstermijn om daarmee de structurele jaarlasten te
verlagen wordt eigenlijk alleen maar toegepast bij nieuwbouw en leidt bovendien tot lasten voor de
gemeentelijke begroting tot ver na het jaar 2030.
De optie van totale nieuwbouw achten wij uit financieel oogpunt niet reëel. Uit grove kostenindicaties blijkt
dat de kosten van nieuwbouw minimaal € 25 mln bedragen, nog exclusief de boekwaarde van de huidige
gebouwen A en B.
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Wij benadrukken nogmaals dat nu (en in de voorjaarsnota) weliswaar de raad gevraagd wordt de
budgetten voor de kapitaallasten van de wijkpost en de renovatie gebouw B te voteren voor de
meerjarenbegroting, doch dat de inhoudelijke voorstellen met betrekking tot deze twee issues nog aan de
raad zullen worden voorgelegd. Op dat moment krijgt u nog volop de gelegenheid om bedenkingen te
uiten of het betreffende voorstel dan de goedkoopste/meest adequate oplossing is en er op dat moment
nog van af te zien. Als u nu geen budget voteert voor 2012 en verder, kunnen we geen voorbereidingen
starten en later met inhoudelijke voorstellen komen.
1.5.3

Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

In de voorjaarsnota zijn in hoofdstuk 2 beleidsontwikkelingen aangegeven, onder punt 2.3.1 dat de
begroting van de WMO verlaagd wordt met € 475.000. Ten behoeve van de begroting 2011 zou nog
worden bezien hoe de verlaging over de individuele en collectieve WMO voorzieningen verdeeld wordt.
Wij kunnen u melden dat de verlaging bij de post collectieve WMO voorzieningen gevonden kan worden,
zonder directe gevolgen voor het voorzieningen niveau; in de meerjarenbegroting is namelijk een stijging
opgenomen om o.a. de vergrijzing van de bevolking op te vangen.
1.5.4

Indicatoren:

Vóór het zomerreces is een groep raadsleden aanwezig geweest bij een informatieve sessie over de
indicatoren. Dit krijgt een vervolg zodat in de begroting 2012 indicatoren opgenomen worden waar de
raad vanaf nu betrokken is bij evaluatie en/of totstandkoming van de indicatoren in de programma’s.
Dit proces kon vanwege gebrek aan tijd niet meer tot resultaten leiden die als input voor de begroting
2011 konden dienen.
In de begroting 2011 zijn de bekende indicatoren opgenomen met daar waar mogelijk nog een
kwalitatieve verbetering. In de programma’s zijn de niet-relevante en niet-meetbare indicatoren geschrapt
zoals is afgesproken in de sessie.
Op het moment kennen we twee soorten indicatoren:
- prestatie-indicatoren
- effectindicatoren.
De eerste is sterker door gemeentelijk beleid beïnvloedbaar (objectiever) dan de tweede.
1.5.5

Combinatiefuncties:

Bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2010 is in de raad afgesproken dat € 185.000 jaarlijks ten
laste van prestatieveld 2 van de WMO als cofinanciering beschikbaar wordt gesteld voor de combinatiefuncties. Na afloop van de WMO-periode in 2012 zal een besluit genomen dienen te worden over de
structurele dekking van de combinatiefuncties. In ieder geval is de dekking tot en met 2011 geregeld.
Vooruitlopend op een evaluatie kunnen we reeds nu stellen dat de financiële mogelijkheden niet
aanwezig zijn om dit project ten laste van de algemene middelen voort te zetten. Voorgesteld wordt i.o.m.
schoolbesturen te zoeken naar oplossingen om de combinatiefuncties structureel te maken en derhalve
voort te zetten, of mogelijkheden te zoeken om oud beleid voor nieuw beleid uit te ruilen

1.6

1.6.1

Overige zaken ter besluitvorming

Instellen reserve:

Het instellen van een reserve is een bevoegdheid van de raad. Hieronder treft u een voorstel aan om een
reserve in te stellen en informeren wij u over het instellen van een voorziening.
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Reserve strategische verkopen:
Zoals in paragraaf 1.2 is beschreven is het niet goed mogelijk om de verkopen strategisch bezit aan de 3
(of 4) jaarschijven toe te rekenen. Marktomstandigheden kunnen uitstel of versneld verkopen wenselijk
maken. In 2010 is reeds een verkoop gepland waarvan wij de opbrengst reeds nu willen inzetten voor de
taakstelling. Om de opbrengsten te reserveren en zodoende aan de jaarschijven de opbrengsten toe te
kunnen rekenen verzoeken wij u een reserve in te stellen.
Voorziening verkiezingen:
Het instellen van een voorziening is een collegeaangelegenheid. Voor het inzicht in de programmabegroting informeren wij u dat wij de voorziening verkiezingen gebruiken om de kosten van de
verkiezingen, die onregelmatig plaatsvinden, te egaliseren over de jaarschijven van de begroting in
programma 11 “Bevolkingszaken en burgerparticipatie”. Het voordeel hiervan is dat er jaarlijks een gelijk
bedrag in de begroting wordt opgenomen.
1.6.2

Krediet kunstgrasveld Zeewijk, onderdeel plan Groot Helmduin:

In het verleden heeft u een krediet beschikbaar gesteld om een onderdeel van het plan Groot Helmduin
vooruitlopend op de planning van dit plan uit te voeren. Dit betrof de aanleg van een kunstgrasveld. Het
plan Groot Helmduin vond zijn dekking ondermeer in de reserve Masterplan Zeewijk. Wij stellen u nu voor
de kosten ad € 543.871,99 te activeren en de kapitaallasten over 15 jaar te dekken uit de aanwezige
reserve, zoals oorspronkelijk is bedoeld.
1.6.3

Besluit

Hierna volgt het voorgestelde besluit waarin de hierboven beschreven onderwerpen zijn opgenomen,
voor zover dit noodzakelijk is. In het besluit zijn de al de ombuigingsmaatregelen opgenomen. De
maatregelen en de speerpunten zijn, voor het inzicht vooruitlopend op de besluitvorming, in de begroting
verwerkt. Een samenvatting is opgenomen in een bijlage.

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

23

24

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Besluit
Gelet op hetgeen is opgenomen in de begroting 2011 – 2014 wordt besloten:
1. de begroting 2011 vast te stellen met inbegrip van de volgende nieuwe beleidsuitgaven:
a. (vanaf 2013) voortzetting stimulering economische ontwikkelingen
ad € 100.000
b. (voor 2011 en 2012 jaarlijks) Uitvoering van het handhavingsbeleid ad € 120.000
2. het meerjarenperspectief en het vermogensperspectief voor de jaren 2011-2014 voor
kennisgeving aan te nemen;
3. akkoord te gaan met de bijstelling in het meerjarenperspectief, jaarschijven 2013 en 2014, ten
opzichte van de voorjaarsnota ad € 100.000 inzake de raming van de kapitaallasten van de
wijkpost BOR;
4. in te stemmen met de volgende structurele ombuigingen in de begroting en het
meerjarenperspectief:
a. Verkoop niet-strategisch bezit (tot en met 2014)
ad € 300.000
b. Onderhoud wegen, water, groen
ad € 200.000
c. Onderwijshuisvesting
ad € 100.000
d. Versoberen WMO-beleid
ad € 200.000
e. Versoberen WMO-verstrekkingen
ad € 500.000
f. Leerlingenvervoer versoberen
ad € 100.000
g. Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen
ad € 120.000
h. BTW-regime sportparken aanpassen
ad € 50.000
i. Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water, groen verlagen
ad € 300.000
j. Restant reserve ReinUnie-gelden inzetten
ad € 355.000
(met ingang van 2012:)
k. Halveren van sportsubsidies
l. Welzijnsactiviteiten / accommodaties heroverwegen
m. Taakstelling 5% subsidies
n. Een taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen

5.
6.
7.
8.

9.

3

ad € 50.000
ad € 200.000
ad € 500.000
ad € 400.000

(met ingang van 2013:)
3
ad € 200.000
o. Welzijnsactiviteiten / accommodaties heroverwegen
in te stemmen met een nieuwe reserve Strategische verkopen
in te stemmen met het activeren van het kunstgrasveld Zeewijk ad € 543.871,99, af te schrijven in
15 jaar en de kapitaallasten te dekken uit de reserve Masterplan Zeewijk.
het subsidieplafond voor 2011 vast te stellen op € 7.683.109 overeenkomstig het totaal van de
subsidiebijlage;
in te stemmen met de tarieven zoals vermeld in de paragraaf Lokale Heffingen en opgenomen in
de tabel in bijlage 1bij dit besluit. Deze tarieven worden vastgesteld bij vaststelling van de diverse
verordeningen voor 2011;
akkoord te gaan met de herziene methode voor de bepaling van het weerstandsvermogen.

Aanvullend op taakstelling 2012
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2 Programma’s

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

27

28

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Programma 1 Economische Zaken, Recreatie en
Toerisme
Doelstellingen
Bevorderen van een gunstige economische ontwikkeling van de gemeente
Het realiseren en in stand houden van een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van toeristische en
recreatiemogelijkheden
•

•
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
1

Versterken van de economische structuur, verbeteren van het

Indicatoren
Deze doelen zijn uitgewerkt in de economische

ondernemersklimaat, meer ruimte voor ondernemen en verbeteren van de agenda 2007-2010.
aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De speerpunten zijn resultaatgericht
geformuleerd en uitgedrukt in termen van het
economische effect dat wordt beoogd.
Jaarlijks wordt over de resultaten van de acties
gerapporteerd.
Tweejaarlijks vindt een TNS NIPO onderzoek
plaats naar het ondernemersklimaat incl. de
mate van tevredenheid over de gemeentelijke
dienstverlening.

2

Versterken van de positie van de havens en het vestigingsklimaat voor

• Dezelfde TNS NIPO cijfers

industrie en logistiek
3

Versterken van de toeristische sector in Velsen en toeristisch product in

• Stijging van het aantal bezoekers

IJmuiden aan Zee
4

Versterken van de recreatieve mogelijkheden in Velsen

Recreatieve beleving van de inwoners van
Velsen, te meten via de tweejaarlijkse
leefbaarheidmonitor (2009: eerste meting:
nulmeting)

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010:
Velsen wil een dynamische en attractieve kusthaven en kust- en badplaats binnen de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) zijn. Aan de hand van de economische agenda 2006-2010 is er gewerkt om de positie
van Velsen als kusthaven met sterke sectoren als staal, vis en offshore als dynamische kust- en
badplaats te versterken.
In de nieuwe economische agenda 2010-2014 zullen wij ingaan op de vragen hoe we Velsen als
vestigings-/ondernemersplaats kunnen versterken, specifiek op de thema’s kennis & innovatie,
duurzaamheid en samenwerkingsagenda met Amsterdam
Hoe verhogen we de kansen op succes en wie zijn daarbij onze belangrijkste partners. Net als bij de
vorige agenda adviseren wij om deze in goed overleg met bedrijfsleven en andere partners vorm te
geven.
Het is van belang Imares te behouden voor Velsen gezien de spin-off die het instituut heeft zowel voor
onze visserijsector als voor het positioneren van Velsen als innovatief centrum.
Er komt een aparte agenda voor recreatie en toerisme, waarin de samenhang tussen met name haven,
horeca, recreatie en toerisme nadrukkelijk in deze agenda en in de economische agenda naar voren
komt.
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Versterking van bedrijven en sectoren met een innovatief of wetenschappelijk karakter vraagt om coproductie met bedrijfsleven en kennisinstellingen. In aansluiting op de nieuwe arbeidsmarktagenda (zie
programma 2) moet bezien worden of het kennisaanbod op hoger niveau (HBO+) kan worden versterkt,
daarbij aansluiting zoekend op de ontwikkelingen op dit terrein in de MRA. Het technisch onderwijs in de
IJmond is op dit moment aan het verbreden. Het is eveneens wenselijk om verbreding met opleidingen op
het gebied van toerisme en recreatie te onderzoeken.
De economische/inhoudelijke samenwerking beweegt zich rond het Noordzeekanaalgebied (oost – west).
Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering dient gezien te worden als vormen van zakelijke
dienstverlening in de vorm van hetzij shared service centra hetzij in de vorm van contractrelaties en zijn
niet c.q. veel minder regiogebonden.
Als kader voor de profilering wordt van drie instrumentengroepen uitgegaan:
- city marketing: (Potentiële) inwoners, bedrijven, investeerders en
recreatieve bezoekers moeten weten wat zij bij ons krijgen;
- lobby;
- facilitering; kernwoorden zijn ondersteunen
Het vastgestelde evenementenbeleid sluit aan op de gekozen profilering: De gemeente Velsen/IJmuiden
(aan Zee) wil zich verder profileren als een gemeente met een breed strand, verschillende havens
(jachthavens en havengebied IJmuiden), visserij (Noordzeekanaal, sluizencomplex en pieren) en winden watersport. Water is als het ware het verbindende element voor de profilering.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
1. Dienstverlening

Doelstelling
Klantgerichte en alerte dienstverlening

Activiteit
- voortgang ondernemersloket
- introductie van de omgevingsvergunning

2. Aansluiting vraag en aanbod arbeids-

Verbeteren van de aansluiting

markt

- bijdrage promotie werken in haven en
industrie en aansluiting van het onderwijs
daarop
- bijdrage leenwerkprojecten onderwijs
en bedrijven
- versterking technisch onderwijs

3. Samenwerking

Versterken samenwerking op lokaal en

- Lokaal: bestaand overleg, ronde tafels

regionaal niveau

- Regionaal: nieuwe samenwerking
IJmond, versterken NZKG- en MRAnetwerk

4. Havens, industrie

Versterken van de positie van de havens - herstructureren en vernieuwen
en het vestigingsklimaat voor industrie,

haventerreinen

regionaal en internationaal

- verbeteren aansluiting vraag en aanbod
op arbeidsmarkt
- profilering IJmond draaischijf voor de
vis, servicehaven offshore, ferry en
cruisehaven
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
- planvorming zeetoegang en
averijhaven

5. Recreatie en toerisme

Versterken van de recreatieve en

- facelift ontsluiting IJmuiden aan Zee

toeristische sector en het recreatief-

- marketing en promotie IJmuiden aan

toeristisch product van Velsen

Zee
- realisatie kustvisie
- verknopen wandel- en fietsroutes
- benutten recreatieve en toeristische
potenties erfgoed
- verbeteren ontsluiting strand Noordpier
- stimuleren evenementen
- streven naar meer overnachtingsmogelijkheden

1. Algemene beleidsrelevante ontwikkelingen
De grote veranderingen in de economische ontwikkeling, de financiële markten en de klimaatverandering
van de laatste jaren hebben geleid tot een roep om een ander consumptiepatroon en daardoor
duurzamere productiemethoden. Vooral de industrie, de handel en de bouw hebben daar de gevolgen
van ondervonden en alles in het werk gesteld om hun slagkracht te behouden.
Veel ondernemers, in de IJmond en het NZKG, zijn voor de opgave gesteld om de kern van hun bedrijf
overeind te houden en gezond te maken, in de hoop en de verwachting straks, als de markt aantrekt, met
succes in te kunnen spelen op nieuwe kansen die zich aandienen. De overheden hebben zich
ingespannen om de effecten van de crisis te verzachten. Ook de gemeente heeft zijn steentje
bijgedragen door extra middelen beschikbaar te stellen om jongeren aan werk te helpen en te houden en
om investeringsprojecten versneld uitgevoerd te krijgen.
Intussen is in verschillende segmenten van onze economie sprake van ingrijpende veranderingen. Al
enige jaren verschuift een deel van de productie naar landen met lage loonkosten en concentreren
westerse economieën zich op kennis en innovatie. De klimaatverandering drukt ons allen op de noodzaak
van een duurzaam productie- en consumptiepatroon. Voor ondernemers vormt dit gegeven een nieuwe
uitdaging tot innovatie en verduurzaming van de productie.
2. Arbeidsmarkt & scholing
De gestegen werkloosheid onder jongeren in de regio sinds de 2e helft van 2009 en de voortgaande
vergrijzing hebben gevolgen voor de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers op termijn.
Reden voor de gemeente om dit onderwerp speerpunt te maken voor de komende 4 jaar.
Ondernemers in de metaalelektrotechnische industrie hebben de vrees uitgesproken dat er in de huidige
ongunstige marktsituatie onvoldoende werkplekken voor jongeren beschikbaar kunnen worden gesteld.
Dit zou tot gevolg hebben dat er straks, als de markt weer aantrekt, onvoldoende gekwalificeerde jonge
mensen beschikbaar zijn. Ondernemers doen een beroep op de collega’s, het vakonderwijs en de
gemeente om de handen ineen te slaan en gezamenlijk oplossingen voor dit groeiend probleem te
vinden. Het vorig jaar opgerichte Platform Arbeidsmarkt Onderwijs IJmond wordt gezien als dé plek om
gezamenlijk oplossingen te vinden. Het is van belang dat ook het platform voor het voetlicht brengt dat
investeren in jongeren noodzaak is om te kunnen beschikken over goed opgeleide werknemers wanneer
de economie weer aantrekt.
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3. Gebiedsagenda Noordzeekanaalgebied / MRA
Voor de nieuwe bestuursperiode staat een nieuwe economische agenda op het programma met een
grotere inzet gericht op economische samenwerking in het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio
Amsterdam. De nieuwe bestuurlijke contacten met Amsterdam zijn uitgemond in een samenwerkingsagenda. Die agenda bestrijkt niet alleen de havenontwikkeling maar ook het bredere terrein van de
economie, ruimtelijke ontwikkeling van het NZKG en recreatie & toerisme in Spaarnwoude en de kustzone. Dat gaat m.a.w. toe naar een heuse gebiedsagenda voor het NZKG. De intensivering van de relatie
met Amsterdam zal overigens ook de profilering van de gemeente in de metropoolregio ten goede
komen.
4. Versterken van de positie van de havens
De inspanningen van de gemeente richten zich – naast profilering (zie onder) – op versterking van de
economische motor van de IJmond. Voorbeelden daarvan zijn de herstructurering van Haven IJmuiden,
de herontwikkeling en het in de markt zetten van de Grote Hout Velsen-Noord. De gemeente participeert
ook in de planontwikkeling voor verbetering van de Zeetoegang IJmuiden en de Averijhaven. Daarnaast
wordt gewerkt aan positieverbetering van de havens in de IJmond via de Metropoolregio Amsterdam
(MRA).
Detailhandel en de regio
Vernieuwingen in het winkelaanbod en verandering in het consumptiegedrag hebben grote effecten op de
ontwikkeling van de winkelcentra. Om in te spelen op deze ontwikkelingen worden gewerkt aan het
opstellen van een regionale detailhandelsnota in samenwerking met de provincie en de IJmondgemeenten. Deze nota biedt een richtlijn voor perifere detailhandel en de omvang, functies en samenstelling van de diverse winkelclusters op regionaal niveau. Om het voorzieningenniveau in en de
concurrentiepositie van het winkelcentrum IJmuiden op peil te houden wordt aan vernieuwing gewerkt.
5 Versterken van het recreatie en toerisme
Recreatie & toerisme vormen een groeimarkt voor een attractieve en dynamische kustgemeente als
Velsen. Profilering, marketing en productontwikkeling moeten hand in hand gaan. Verschillende projecten
zijn in gang gezet om hier in vulling aan te geven: face lift toegangsweg IJmuiden aan Zee, versterken
marketing en promotie, realisatie kustvisie, verbeteren kwaliteit Strand Noordpier, verknopen wandel- en
fietsroutes met attracties en met elkaar, benutten toeristische potenties haven en erfgoed en stimuleren
evenementen.
Strandhuisjes
In 2010 is het beheer van het strand in overleg met de strandverenigingen verder geoptimaliseerd. De
samenwerking loopt goed. Gezamenlijk wordt steeds gezocht naar creatieve oplossingen om binnen het
budget het maximale resultaat te bereiken. In 2011 zal deze lijn voortgezet worden.
Profilering
Ondernemers en gemeente willen gezamenlijk meer aan de weg te timmeren om de kwaliteiten van
Velsen met zijn sterke clusters, dynamische haven en attractieve kust – in de Metropool-regio Amsterdam
en internationaal - beter voor het voetlicht te brengen en beter te presenteren in de competitieve markten
waarop die clusters actief zijn. Trefwoorden zijn dan: draaischijf voor de vis, servicehaven voor de
offshore, ferry- en cruisehaven, attractieve kust- en badplaats met unieke mogelijkheden voor wind en
watersport. Vanaf 2013 wordt het speerpunt economische profilering ( € 100.000) structureel in de
begroting opgenomen.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Rekening
Programma
2009
Ec. zaken, Recreatie en Toerisme

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

1.103

7.778

1.712

1.712

1.709

1.699

Baten

-104

-117

-622

-622

-622

-622

Exploitatieresultaat

999

7.661

1.090

1.090

1.087

1.077

Storting aan reserves

85

0

0

0

0

0

0

-6.535

0

0

0

0

1.084

1.126

1.090

1.090

1.087

1.077

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Indicatoren:
Indicator

Type

Laatste meting (zie

Waarde

rechterkolom)

meting

TNS NIPO

2007

6,4

6,6

#

6,8

#

prestatie TNS NIPO

2007

5,5

6,0

#

6,1

#

prestatie TNS NIPO

2009

5,3

5,8

#

5,9

#

effect

Leefbaarheidmonitor

2009

7,2

7,2

#

7,2

#

effect

Leefbaarheidmonitor

2009

6,9

6,9

#

6,9

#

Algemeen oordeel ondernemings- effect

Bron

2011 2012 2013 2014

klimaat
Kwaliteit gemeentelijke
dienstverlening
Duidelijkheid gemeentelijk beleid
en regelgeving
Recreatieve beleving inwoners
Velsen (totaalcijfer dagje strand en
Beoordeling voorzieningen strand
en haven

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving
1 Economische stimulering
2 Toerisme
3 Recreatie
Totaal

34

Lasten
1.021
167
0
1.188

Baten
-102
-3
0
-104

Begroting 2010
V&W
919
164
0
1.084

Lasten
7.561
218
0
7.778

Baten
-6.617
-35
0
-6.652

Simulatie 2011
V&W
944
182
0
1.126

Lasten
1.058
170
484
1.712
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Baten
-117
0
-505
-622

V&W
941
170
-20
1.090

Programma 2 Werkgelegenheid en Inkomen
Doelstellingen
Het bevorderen van arbeidsparticipatie.
• Het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van de gemeente Velsen met een inkomen op of
rond het bijstandsniveau.

•
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
1

Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar de • Aantal WWB-cliënten < 65 jaar.
arbeidsmarkt, zodat de afhankelijkheid van een uitkering zo laag mogelijk blijft.

2

Indicatoren

• Aantal re-integratietrajecten.

Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van degenen • Aantal uitkeringsgerechtigden in
die gedurende een langere periode of blijvend op een uitkering zijn aangewezen. trede 1 tot en met 3 van de Velsense
arbeidsre-integratieladder.

3

Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen

• Totaal aantal

op een uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

uitkeringsgerechtigden
(WWB, IOAW, IOAZ en BBZ)

4

Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie en het

Aantal toegekende aanvragen

voorkomen/doorbreken van het maatschappelijke isolement van inwoners met

bijzondere bijstand.

een laag inkomen.

Aantal verleende kwijtscheldingen
gemeentelijke belastingen.

(Korte) toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010:
Gericht arbeidsmarktbeleid vraagt om een specifieke arbeidsmarktagenda. Met de oprichting in 2009 van
het PAO IJmond (platform arbeidsmarkt en onderwijs) is een start gemaakt om de samenwerking met
bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Het ontbreekt alleen nog aan een duidelijke arbeidsmarktagenda
voor de IJmond zodat het PAO nog onvoldoende sturende kracht heeft.
Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
1. Ketensamenwerking Werk

Doelstellingen

Activiteit

Samen met UWV/WERK-bedrijf en de

Samenwerking met het UWV/

IJmond-gemeenten de integrale en

WERKbedrijf en de IJmondgemeenten

ontschotte dienstverlening aan

op het Werkplein IJmond.

werkzoekenden en werkgevers
uitbouwen.

2. Wet Investeren in jongeren (WIJ)

Integrale aanpak bestrijding van

Vormgeven gemeenschappelijke

jeugdwerkloosheid

aanpak via jongerenloket Werkplein
IJmond

3. Verantwoorde omgang met de

Cliënten krijgen tijdig hun uitkering.

gevolgen van de economische recessie Cliënten blijven optimaal beschikbaar
voor de arbeidsmarkt.
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Speerpunt
4. Integrale samenwerking Werkplein

Doelstellingen

Activiteit

Samen met UWV/werkbedrijf en de
IJmondgemeenten de integrale
dienstverlening aan werkzoekenden en
werkgevers vormgeven

5. Kinderen doen mee

Participatie van kinderen uit arme
gezinnen bevorderen

1. In samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs zal, zoals reeds aangegeven is, een gerichte
arbeidsmarktagenda worden opgesteld. Met name de positie van jongeren en ongekwalificeerden
verdienen aandacht. Op het moment dat er nu niet, door alle partijen, in deze groepen wordt
geïnvesteerd zullen ze ook niet beschikbaar zijn op het moment dat de economie weer sterk is en de
gevolgen van de vergrijzing manifest worden.
2. Jongeren tot 27 jaar vormen een specifieke aandachtscategorie. Op basis van de WIJ moeten zij
werken, leren of beide combineren. De gemeente is gehouden de jongere een werk-leeraanbod te doen.
Indien dat onvoldoende inkomsten genereert, kan een uitkering worden verstrekt.
3. Ook 2011 staat in het teken van de economische recessie. Met maximale inzet van de beschikbare
middelen zal getracht worden om de instroom van uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk te beperken en
degenen die desondanks een beroep moeten doen op een uitkering fit te houden voor de arbeidsmarkt,
zodat zij weer snel aan de slag kunnen zodra de economie aantrekt. Daarbij is maatwerk de sleutel.
De explosieve groei van het aantal aanvragen heeft in 2010 genoodzaakt tot het treffen van onorthodoxe
maatregelen. De verwachting is dat met behulp van deze maatregelen de situatie in 2011 beheersbaar
blijft.
4. Een integrale werkwijze op het Werkplein IJmond is een belangrijke voorwaarde voor succes van deze
aanpak. Hiertoe zijn in 2010 de nodige voorbereidingen getroffen.
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WWB <65 jaar / WIJ
1000
950
Realisatie

900

Verwachting
850
800
750
700
650
600
jan
2008

apr

jul

okt

jan
2009

apr

jul

okt

jan
2010

apr

jul

okt

Uit de grafiek blijkt de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het betreft zowel uitkeringen WWB
als uitkeringen in het kader van de wet WIJ (jongeren van 18 tot 27 jaar).
Per 20 juli 2010 bedraagt het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in Velsen 968 personen. Dit is bijna
160 meer dan eind 2009. Het eerste halfjaar van 2010 laat een stijging zien van meer dan 20%.
Gebaseerd op de werkelijke uitgaven tot en met juni 2010 wordt, bij ongewijzigde omstandigheden, een
tekort becijferd van € 1 mln. Inmiddels is het aantal uitkeringsgerechtigden al weer met 18 gegroeid dus
het tekort zal nog verder toenemen. Bij een gemiddelde toename van 15 per maand komt het tekort uit op
€ 1,3 mln. Daarbij komt dat er nog een korting op het macrobudget van de WWB wordt doorgevoerd. Wij
hebben een beroep op minister Donner gedaan om een korting van 10% ongedaan te maken en gemeld
dat wij de korting eerder als straf voor eerder behaalde successen beschouwen dan als een stimulans.
In theorie zouden we in het geval van tekorten (verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van het rijk)
een aanvullende uitkering kunnen aanvragen omdat het risicoplafond 10% van het jaarbudget bedraagt.
In de begroting 2011 is voorgesteld het risico van dit plafond af te dekken door een storting in een
reserve WWB. Wij gaan er vanuit dat de aanvraag voor een aanvullende uitkering vooralsnog
gehonoreerd wordt. Wij hebben dit wel als een niet kwantificeerbaar risico in de paragraaf
Weerstandvermogen opgenomen.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Werkgelegenheid en inkomen

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

25.903

25.565

25.172

25.172

24.922

24.922

Baten

-22.026

-21.651

-21.115

-21.115

-21.115

-21.115

Exploitatieresultaat

3.877

3.914

4.057

4.057

3.807

3.807

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

3.877

3.914

4.057

4.057

3.807

3.807

Tijdstip van

2011

Financieel resultaat

Indicatoren
Indicator

Type

Bron

2012

2013

2014

beschikbaarheid
• Aantal WWB-cliënten < 65
jaar

indicator

• Aantal re-integratietrajecten

-

-

-

-

350

-

-

-

Gemeentelijke realisatie

130

-

-

-

Gemeentelijke realisatie

1.000

-

-

-

Gemeentelijke realisatie

-

-

-

-

Gemeentelijke realisatie

3.250

-

-

-

Gemeentelijke realisatie

1.200

-

-

-

PrestatieGemeentelijke realisatie

Prestatieindicator

• Aantal uitkerings-

Prestatie-

gerechtigden in trede 3 van

indicator

Gemeentelijke realisatie

de Velsense arbeidsreintegratieladder
• Totaal aantal

Prestatie-

uitkeringsgerechtigden

indicator

(WWB, IOAW, IOAZ, BBZ en
WIJ)
* Totaal aantal

Prestatie-

uitkeringsgerechtigden

indicator

(WIJ)
* Aantal toegekende
aanvragen bijzondere
bijstand
* Aantal verleende

Prestatie-

kwijtscheldingen

indicator

gemeentelijke belastingen
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* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;

Toelichting indicatoren
Bij de opstelling van de begroting voor 2011 is uitgegaan van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden op jaarbasis. In voorgaande jaren werd als peildatum 31 december gehanteerd.

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Uitkeringsverstrekking
2 Reïntegratie
3 Kindplaatsen
4 Sociale werkvoorziening
5 Armoedebestrijding
Totaal

40

Lasten

12.206
4.588
110
6.393
2.606
25.903

Baten

-12.289
-3.348
-3
-6.290
-97
-22.026

Begroting 2010
V&W

-83
1.240
107
104
2.509
3.877

Lasten

13.245
3.833
113
5.950
2.424
25.565

Baten

-12.612
-3.031
0
-5.941
-66
-21.651

Simulatie 2011
V&W

633
802
113
9
2.357
3.914

Lasten

13.130
3.143
81
6.470
2.347
25.172
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Baten

-11.347
-3.241
0
-6.461
-67
-21.115

V&W

1.784
-97
81
9
2.280
4.057

Programma 3 Maatschappelijke zorg
Doelstellingen
•

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

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

41

Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
1. Sociale cohesie op wijkniveau neemt toe; bewoners leveren een bijdrage aan de

Indicatoren
Kerncijfer sociale kwaliteit

leefbaarheid in hun wijk (Wmo).
2. Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie
onder ‘kwetsbare’ burgers neemt toe (Wmo).
3. Mantelzorgers ervaren minder knelpunten (Wmo).

Het % zelfstandig wonende burgers
met een beperking
Het % mantelzorgers dat regelmatig
of voortdurend knelpunten ervaart.

4. Het aantal vrijwilligers neemt toe of blijft gelijk (Wmo)

Het % dat aan vrijwilligerswerk doet.

5. Voorkomen dat mensen ziek worden en mede daardoor het beroep op zorg helpen

Het % inwoners dat de gezondheid

beperken (Lokaal gezondheidsbeleid).

in de leefbaarheidmonitor redelijk tot
zeer goed noemt.

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

7

• Aantal klanten bij schuldhulp-

schulden en verdere invulling geven aan het onderdeel preventieve

verlening.

schuldhulpverlening

• Aantal terugkerende klanten.

Het bereiken van een adequate inburgering in de Velsense gemeenschap van

Aantal inburgeringtrajecten

oudkomers en nieuwkomers
8

Het beleid op het gebied van algemene individuele voorzieningen gestalte geven

Aantal klanten dat gebaat is bij
algemene individuele voorzieningen

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010
Op een groot aantal van de WMO-taakvelden wordt regionaal samengewerkt.
Voorbeelden van samenwerking:
- de activiteiten van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, die voor de regio Midden-Kennemerland actief is (prestatieveld 3)
- de mantelzorg, waarbij wij Tandem subsidiëren die regionaal in de IJmond werkzaam is en waarin wij
ook IJmondiaal samenwerken (prestatieveld 4)
- de samenwerking waar het gaat om de aanbesteding ten behoeve van individuele verstrekkingen met
de IJmondgemeenten (prestatieveld 6)
- de samenwerking tussen de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland met betrekking tot maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en OGGZ (de prestatievelden 7, 8 en 9)
Ook onderdelen van ons jeugdbeleid (prestatieveld 2) worden in regionaal verband gerealiseerd.
Waar het prestatieveld 1 betreft (leefbaarheid) gaat het met name om de lokale situatie. Dat neemt niet
weg dat een verdere uitwisseling van kennis en ervaringen op regionaal niveau het lokale beleid op dit
punt zeker kan versterken.
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Er is een grote diversiteit onder senioren op het gebied van financiën, gezondheid en sociale netwerken.
Gezien deze diversiteit streeft de gemeente ernaar haar beleid zo algemeen mogelijk te houden en alleen
daar specifiek beleid te ontwikkelen, waar dat nodig is.
De lokale seniorenagenda richt zich in het bijzonder op het met hen in dialoog komen en blijven daar
waar het de specifieke behoefte betreft van diverse groepen senioren. Participeren en signaleren zijn
daarbij kernbegrippen. De agenda zal worden opgesteld in samenwerking met de georganiseerde
samenwerkende ouderenbonden.
Overleg met de Lokaal Samenwerkende Ouderen Bonden Velsen (LSBO) achten wij noodzakelijk om
met hen van gedachten te wisselen over maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor ouderen.
Daarbij kan gemeentelijk beleid op het gebied van welzijnsvoorzieningen en woningen, geschikt voor
ouderen, centraal staan.
De gemeente Velsen hecht er in deze optiek grote waarde aan dat de LSBO Velsen via haar overleg met
de Stichting COB input levert voor de opdrachtformulering van de BCF (beleidsgestuurde
contractfinanciering). Voor 2011 hebben COB en LSBO aangegeven in te willen zoomen op het
onderwerp “eenzaamheid onder ouderen”.

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Versterken van de positie van

Toename van het aantal kwetsbare

Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO

kwetsbare burgers

burgers dat ondersteund door

2008-2011

voorzieningen vanuit de WMO
zelfstandig kan blijven wonen
Toename van de sociale cohesie op

- Vooraf afgesproken percentage

Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO

wijkniveau

bewoners van een wijk neemt deel aan

2008-2011

welzijnsactiviteiten;
- deelnemers zijn in overgrote
meerderheid tevreden over de
aangeboden activiteit
- bewoners zijn tevreden over de sociale
cohesie
Vrijwilligerswerk

Versterking van het vrijwilligerswerk,

Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO

waaronder

2008-2011

vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen
Mantelzorg

Ondersteuning van mantelzorgers

Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO
2008-2011

Openbare Geestelijke

Signaleren en toeleiden naar

Collectieve preventie,

Gezondheidszorg / Huiselijk Geweld

hulpverlening. Verbeteren

deskundigheidbevordering

ketensamenwerking
Ondersteunende begeleiding

Ondersteuning van kwetsbare burgers

Ondersteuning geven aan kwetsbare
groepen (psychosociaal en AWBZ-pakket
maatregel)
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Speerpunt
Alcohol- en drugsbeleid

Doelstelling

Activiteit

Het terugdringen van het aantal

PR campagne en preventieactiviteiten

jongeren dat overmatig alcohol drinkt

(gezonde school en genotsmiddelen)

en/of softdrugs gebruikt
Algemene Gezondheidszorg (GGD)

Voorkomen en bestrijden epidemieën

Infectieziektebestrijding, medisch
milieukunde, vaccinatie en advisering

Jeugdgezondheidszorg

Beschermen en bevorderen gezondheid Uitvoering uniforme basistaken,
van kinderen 0-19 jaar

Intensivering inburgering oudkomers

maatwerktaken, elektronisch kinddossier

Inwoners met of zonder uitkering te laten
participeren in de samenleving

Het verstrekken van algemene

Burgers zo goedkoop en adequaat

Afspraken maken met onder meer

individuele voorzieningen

mogelijk voorzieningen te verstrekken

leveranciers van hulpmiddelen

Preventie schuldhulpverlening verder

Zoveel mogelijk nieuwe aanvragen

Financiële educatie voor leerlingen van het

ontwikkelen

schulpdhulpverlening voorkomen

VMBO, praktijkscholen en ROC’s uitbreiden

N.B.: voorzieningen voor jeugd (peuterspeelzaalplaatsen en jongerenwerk), ontwikkeling Centrum Jeugd
en Gezin, maatschappelijke stages, brede scholen en combinatiefuncties zijn uitgewerkt in programma 4.
Algemeen
In 2007 is het Wmo-beleidsplan “Iedereen voelt zich thuis in Velsen” (2008-2011) door de gemeenteraad
vastgesteld. De WMO omvat activiteiten die ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen en dat iedereen kan participeren in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en een bijdrage aan de sociale veiligheid. Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsprogramma
vast en wordt aan de gemeenteraad verantwoording afgelegd over de voortgang en de behaalde
prestaties.
In 2011 worden er interactieve bijeenkomsten gepland waarbij burgers, maatschappelijke organisaties,
leden van de Wmo-raad en gemeenteraadsleden gevraagd worden mee te denken over het nieuwe
Wmo-beleidsplan (2012-2015).
Daarnaast wordt in 2011 een verkennend onderzoek afgerond naar de wijzen waarop wij in Velsen
efficiënter kunnen omgaan met onze welzijnsaccommodaties. Het samenbrengen van verschillende
doelgroepen in één accommodatie bevordert de maatschappelijke integratie. Met de eventuele
besparingen op accommodaties, kunnen de bezuinigingen op de activiteiten in die accommodaties ten
dele opgevangen worden.
In 2011 wordt onderzocht wat de consequenties zijn om de jeugdgezondheidszorg in de Regio
Kennemerland integraal uit te laten voeren door één organisatie. Op dit moment wordt de jeugdgezondheidszorg (jgz) in de regio Midden en Zuid Kennemerland uitgevoerd door twee organisaties (JGZ 0–4
jaar/GGD 4-19 jarigen) en in de regio Haarlemmermeer door één integrale jgz 0–19 jarigen.
Ten aanzien van de individuele voorzieningen die wij in het kader van de WMO verstrekken (huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen) worden de afspraken met externe
leveranciers verder geïntensiveerd, om zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van
burgers te waarborgen. Bovendien wordt er naar gestreefd gestalte te geven aan de mogelijkheid die de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Velsen 2009 biedt, om algemene individuele
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voorzieningen te verstrekken. Het gaat hier om direct of uit voorraad beschikbare voorzieningen, die met
een minimum aan bureaucratie verstrekt kunnen worden. Voor het overige wordt het bestaande beleid
gecontinueerd.
Op het gebied van schuldhulpverlening wordt de preventie nadrukkelijk verder ontwikkeld, een aspect dat
ook gestimuleerd wordt door de rijksoverheid.

Meerjarenperspectief
Contract OV-Taxi
Samen met acht gemeenten uit de regio’s Zuid-Kennemerland en de IJmond sluit de Provincie Noord
Holland per 1 januari 2011 een nieuwe overeenkomst met een vervoerder. Ruim 90% van dit vervoer
wordt besteed aan burgers met een indicatie Wmo die tegen gereduceerd tarief reizen.
Omdat in de huidige contractperiode de prijzen van het vervoer jarenlang niet zijn aangepast aan de
stijging van de loonkosten, is het onmogelijk de nieuw te sluiten overeenkomst onder dezelfde prijscondities te realiseren. In 2011 zijn wij voor dit doel ongeveer € 140.000 meer kwijt.
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Maatschappelijke Zorg

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

16.437

17.266

15.912

15.845

15.641

15.638

Baten

-2.591

-2.245

-2.353

-2.353

-2.353

-2.353

Exploitatieresultaat

13.846

15.020

13.560

13.492

13.288

13.285

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

13.846

15.020

13.560

13.492

13.288

13.285

Financieel resultaat

Indicatoren:
Indicator

Type

Tevredenheid over

Bron

prestatie Cliënttevredenheids-

dienstverlening aan mensen met

Laatste meting

Waarde 2011 2012 2013 2014

(zie rechterkolom)

meting

2009

92%

92% 92% 92% 92%

2009

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

2009

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

2009

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

2009

15%

15%

#

-

#

onderzoek (SGBO)

een beperking
Rapportcijfer Toegang tot

prestatie- Cliënttevredenheids-

ondersteuning

onderzoek (SGBO)

Rapportcijfer Hulp bij het

prestatie Cliënttevredenheids-

huishouden

onderzoek (SGBO)

Rapportcijfer Voorzieningen

prestatie Cliënttevredenheids-

(rolstoelen, scootmobielen,

onderzoek (SGBO)

woonvoorzieningen)
Mensen met een adl-beperking

effect

Leefbaarheidmonitor

die zelfstandig wonen (%)
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Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde 2011 2012 2013 2014

(zie rechterkolom)

meting

Bezoek aan buurthuizen 18+’ers prestatie Leefbaarheidmonitor

2009

18%

18%

#

-

#

Bezoek aan wijksteunpunten

prestatie Leefbaarheidmonitor

2009

9%

9%

#

-

#

effect

Leefbaarheidmonitor

2009

38%

38%

#

-

#

% mantelzorgers dat regelmatig effect

Leefbaarheidmonitor

2009

14%

14%

#

-

#

effect

Leefbaarheidmonitor

2009

6.4

6,4

#

-

#

effect

Leefbaarheidmonitor

2009

79%

79%

#

-

#

effect

EKD-rapportage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009

19%

2009

30%

onder 65+’ers
% mensen dat vrijwilligerswerk
verricht

of voortdurend knelpunten
ervaart
Kerncijfer sociale kwaliteit
(sociale cohesie)
% Inwoners dat de gezondheid
redelijk tot zeer goed noemt
Kinderen met gezondheidsrisico’s (%) (jaarlijks vanaf 2011)
Aantal oggz doelgroepen in

prestatie Brede Centrale Toegang

hulpverlening
Uitvalpercentage traject

Effect

Sociaal.nl

21% 20% 19% 19%

schuldhulpverlening (2007 38%)
Landelijk percentage

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;
De indicatoren komen voort uit de verschillende beleidsnota’s (WMO, lokaal gezondheidsbeleid). Deze
nota’s lopen tot en met 2011.
Toelichting op indicatoren uit Cliënttevredenheidsonderzoek (SGBO):
Elk jaar laat de gemeente Velsen de klanttevredenheid meten onder Velsenaren die verdeeld over alle
voorzieningensoorten Wmo-aanvragen hebben ingediend in onze gemeente. De tevredenheid is gemeten
op de volgende terreinen:
- toegang tot de ondersteuning (bijvoorbeeld de manier waarop een cliënt is behandeld bij het indienen
van een aanvraag en/of de ervaren deskundigheid van de mensen met wie een aanvrager bij de
aanvraag te maken heeft gehad)
- hulp bij het huishouden;
- voorzieningen;
- collectief vervoer;
- participatie/wmo-raad.
In het onderzoek worden de prestaties van de gemeente Velsen ook vergeleken met het gemiddelde van
de 195 deelnemende gemeenten, de zogenoemde referentiegroep. Zo geeft het rapport inzicht in wat de
sterke en/of minder sterke punten van onze gemeente zijn als het gaat om ondersteuning aan mensen
met (lichamelijke) beperkingen.
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Indicator

Velsen (2009)

Tevredenheid over dienstverlening aan mensen met een

Landelijk gemiddelde

92%

93%

Rapportcijfer toegang tot ondersteuning

7,3

7,4

Rapportcijfer hulp in de huishouding

7,8

7,8

Rapportcijfer

7,4

7,3

beperking

voorzieningen(rolstoelen,scootmobielen,woonvoorzieningen)

Het onderzoek toont aan dat alle beoordelingen zich op en/of rondom het landelijk gemiddelde bevinden;
een conclusie die niet betekent dat wij ons streven naar verbetering loslaten, maar die wel impliceert dat
onze dienstverlening op orde is (in deze conclusie is geen gewicht toegekend het feit dat in alle gevallen
in de verschillende onderdelen een paar tienden meer of minder is gescoord dan het landelijk
gemiddelde). Het zou niet passen de loftrompet te steken op het moment dat een onderdeel een paar
tienden meer oplevert dan het landelijk gemiddelde, vanuit dezelfde benadering is het ook niet nodig een
negatief waardeoordeel te verbinden aan die onderdelen waar wij een paar tienden onder het landelijk
cijfer scoren. De streefwaarden voor de komende jaren zijn dus de huidige uitkomsten

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 WMO / Individuele verstrekkingen
2 WMO / Hulp bij het huishouden
3 Woonruimteverdeling zorg gerelateerd
4 Opvang en inburgering
5 Wijksteunpunten,welzijns- en basisvoorz.
6 Jeugd en jongeren
7 Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen
8 Volksgezondheid
9 Schuldhulpverlening
Totaal

Lasten

4.872
5.101
191
660
1.570
0
1.816
2.033
195
16.437

Baten

-96
-920
0
-535
-178
0
0
-862
0
-2.591

Begroting 2010
V&W

4.776
4.181
191
125
1.393
0
1.816
1.171
195
13.846

Lasten

5.255
5.564
32
695
1.818
35
1.872
1.828
167
17.266

Baten

0
-955
0
-497
0
0
0
-793
0
-2.245

Simulatie 2011
V&W

5.255
4.609
32
197
1.818
35
1.872
1.035
167
15.020

Lasten

4.769
4.981
26
599
1.815
41
1.662
1.856
162
15.912
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Baten

0
-955
0
-605
0
0
0
-793
0
-2.353

V&W

4.769
4.026
26
-6
1.815
41
1.662
1.064
162
13.560
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Programma 4 Jeugd en Educatie

Velsen wil kinderen en jongeren alle mogelijkheden en kansen bieden in hun ontwikkeling en ouders/
opvoeders ondersteunen bij hun aandeel in de opvoeding.
Daartoe biedt Velsen vanuit verschillende beleidsterreinen voorzieningen aan: sport, onderwijs,
combinatiefuncties, welzijn, cultuur, brede scholen plus de functies die vanuit het Centrum voor Jeugd en
Gezin worden aangeboden (informatie en advies, signalering, doorverwijzing)
Doelstellingen
• Het realiseren en in standhouden van voorzieningen t.b.v. onderwijs, jeugd en educatie
• Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een startkwalificatie en
maximale individuele ontplooiing
• Voorkoming van (het ontstaan van) achterstanden waardoor mensen van de doelgroep (later)
belemmerd worden in de maatschappij te participeren
• Toezicht en handhaving kinderopvang
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
1

Indicatoren

Het creëren en in stand houden van adequate huisvestingsvoorzieningen De onderwijsgebouwen voldoen aan de daaraan
voor basis en voortgezet onderwijs.

volgens landelijke wet- en regelgeving te stellen
normen.

2

Het reduceren van voorzieningen voor tijdelijke onderwijshuisvesting

Er is voldoende ruimtecapaciteit voor onderwijs
beschikbaar

3

Het optimaliseren van bestaande huisvesting voor hedendaags onderwijs Realisering aanvragen onderwijskundige
vernieuwing

Algemeen
Er is een samenhang tussen programma’s 3, 5 en 6 voor het jeugd- en onderwijsbeleid.
Kaderstellend voor de uitvoering van het beleid zijn: ‘Jong in Velsen, 2008-2011’ en het jaarprogramma
jeugd 2010-2011; ‘Visiedocument Brede Scholen 2010-2014’ en de beleidsnotities over de vormgeving
van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Velsen.

(Korte) toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010
Jeugd:
Het jeugdbeleid van de gemeente Velsen is neergelegd in de Kadernota “Jong in Velsen”. Deze nota
loopt tot 2011 en wordt binnenkort geëvalueerd.
Wij zetten in op het bieden van een aantrekkelijk en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten.
Het doel is dat kinderen en jongeren zich op een prettige en goede wijze kunnen ontwikkelen en
ontplooien. De voorzieningen en activiteiten worden zoveel mogelijk in onderlinge samenhang geboden
vanuit onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur. Van belang is dat dit aanbod in een doorgaande lijn wordt
aangeboden en op de plekken waar kinderen en jongeren (graag) komen.
Een belangrijke voorziening daarbij is de Brede school. Brede scholen bieden mogelijkheden voor een
breed en aantrekkelijk activiteitenaanbod in en om de school en voor leggen van accenten zoals
talentontwikkeling.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt een essentiële voorziening voor de ontwikkeling van de
Velsense jeugd. Wij realiseren hiervoor een toegankelijk en herkenbaar (inloop)punt. Daar wordt kennis
gebundeld rond het opgroeien van kind naar jong volwassen. Velsenaren kunnen er terecht met al hun
vragen over opvoeden. Vanuit het CJG wordt informatie en advies gegeven, wordt doorverwezen en
wordt zorg gecoördineerd. Van belang is dat sluitende afspraken worden gemaakt met allerlei
zorginstanties en –instellingen die betrokken zijn bij jeugd.
Huisvesting:
Op 28 januari 2010 is het Masterplan huisvesting onderwijs 2010 -2017 aangenomen. Hierin is het
beleidskader met betrekking tot onderwijshuisvesting en de uitvoering daarvan opgenomen. Adequate
huisvesting voor de Bosbeekschool, de Klipper, het Ichtus en het Felisenum hebben prioriteit. Ook wordt
de Zandloper zo spoedig mogelijk ontwikkeld. Na de goedkeuring van een voorziening in de huisvesting
moet het schoolbestuur de uitvoering ter hand nemen.
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Voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding betekent dit dat er vaak nog veel (RO)procedures moeten
worden doorlopen, waar - zeker als er ook een bestemmingsplanwijziging nodig is - de nodige tijd in gaat
zitten, zodat de daadwerkelijke bouw op zich laat wachten.
Naar verwachting neemt het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in de toekomst in Velserbroek af.
Daarom wordt samen met de schoolbesturen onderzocht hoe daarop met de onderwijshuisvesting
ingespeeld kan worden. Dit mede gezien bezuinigingsvoorstellen omtrent de huidige tijdelijke
voorzieningen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Centrum voor jeugd en gezin

Doelstelling
Laagdrempelig opvoedingsonder-

Activiteit
Ontwikkelfase afronden .

steuning en preventieve jeugdzorg
Verwijsindex risicojongeren

Vroegtijdige signalering van problemen

Implementatie van het informatiesysteem

bij jeugdigen en coördineren van aanpak
Brede scholen

Stimuleren ontwikkeling van Brede

Inzetten op Brede school Velsen-Noord

Scholen
Invoeren Wet OKE

Combinatiefuncties

Toegankelijke voorschoolse

Implementeren wet OKE en uitvoeren

voorzieningen

VVE programma’s en schakelactiviteiten

Verbeteren aansluiting onderwijs, sport

Aanstellen combinatiefuncties die

en cultuur ter bevordering persoonlijke

samenwerking tussen brede scholen,

ontwikkeling jeugd

sport en cultuur intensiveren

Het creëren en in stand houden van

Het realiseren en in stand houden van

Voorbereiden nieuwbouwinitiatieven

adequate onderwijshuisvestingsvoor-

kwalitatief hoogwaardige

diverse scholen

zieningen

schoolgebouwen

Reductie tijdelijke onderwijshuisvesting

Terugbrengen hoeveelheid tijdelijke

- Integrale strategisch plan opstellen voor

voorzieningen

Velserbroek
- Creëren van structurele oplossingen
voor aanvullende ruimtecapaciteit

Versterken vmbo-beroepsgericht

Verbeteren kwaliteit van

onderwijs vanuit oogpunt

onderwijshuisvesting vmbo-

onderwijshuisvesting

beroepsgericht

Het optimaliseren van bestaande

Aanpassen van onderwijsgebouwen aan

(laten) Uitvoeren van maatregelen voor

huisvesting voor hedendaags onderwijs

hedendaagse onderwijsvormen

onderwijskundige vernieuwing

Invoeren Wet OKE
Het belangrijkste kader voor het onderwijsachterstandenbeleid en specifiek de voor- en vroegschoolse
educatie is het wet OKE. Het doel van het wet OKE (Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie) is om
voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren
waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren
en dat effectief aan te pakken. In 2011 zullen de samenhang en samenwerking worden versterkt. Het
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doel is om toegankelijke voorschoolse voorzieningen te krijgen die voldoen aan de wettelijke
basiskwaliteitseisen en die voor elk kind die dat nodig heeft een voorschools educatief programma wordt
aangeboden.
Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2011 zal het Centrum voor Jeugd en Gezin in Velsen zijn gerealiseerd. Doel van het CJG is dat snel,
goed en gecoördineerd advies en hulp op maat wordt geboden.
Dit houdt in dat Velsen beschikt over een front-office CJG (fysiek inlooppunt, website, telefonische
bereikbaarheid) en dat de back-office een feit is. Daartoe zijn sluitende afspraken gemaakt met alle
relevante organisaties over samenwerking en afstemming. Het CJG (zijnde een wettelijke verplichting)
is een veelomvattend en complex project. In de loop van 2011 zullen, met het afsluiten van de
ontwikkelingsfase, voorstellen worden gedaan voor de borging van het project. De gemeente is
verantwoordelijk voor de regie op dit proces.
Brede scholen
Brede scholen wordt als een belangrijk instrument gezien om doelstellingen van beleid op het gebied van
onderwijs, jeugd, sport en welzijn vorm te geven. Scholen zijn vrij om accenten te geven aan de eigen
Brede scholen. Bekend is dat bij de scholen in Velsen veel aandacht uitgaat naar persoonlijke
ontwikkeling en talentontwikkeling.
De gemeente Velsen faciliteert het realiseren van Brede scholen zoveel mogelijk, bij voldoende middelen
(met name door middel van de combinatiefuncties), zodat voor kinderen, jongeren en hun ouder
(opvoeders) een breed en aantrekkelijk aanbod aan voorzieningen en concrete activiteiten wordt
geboden. Dit aanbod draagt bij aan hun sociale en cognitieve ontwikkeling.
Voor een toelichting op de combinatiefuncties, zie programma 6 en de toelichting in hoofdstuk 1, punt
1.5.5.
Verwijsindex Risicojongeren
In het kader van de Wet op de Jeugdzorg zijn gemeenten verplicht tot aansluiting op de Landelijke
Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De VIR is een informatiesysteem dat risicomeldingen van organisaties
en gemeenten (leerplicht) over jeugdigen tot 23 jaar bij elkaar brengt. De bedoeling is dat afstemming
tussenprofessionals over de zorg aan jeugdigen eenvoudig en vroegtijdig tot stand kan komen.
Gemeenten hebben ook de regierol ten aanzien van de uitvoering van de Verwijsindex op lokaal niveau.
In Velsen zijn voor de implementatie van de VIR en de uitvoering van de regierol, in de benodigde
overeenkomsten getekend. In 2011 zal het beleid inzake de VIR worden voortgezet.
Kaderbrief Provincie:
Subsidieverlening voor provinciale bestuurlijke overleggen en voor regionale platforms jeugd:
Met ingang van 2011 worden de PBOJ-middelen afgebouwd. Met gemeenten worden nu afspraken
gemaakt over preventieve taken, waarvan de financiële verantwoordelijkheid moet worden overgeheveld.
Vanuit de PBOJ-middelen werd bijvoorbeeld bijgedragen aan de zorgadviesteams in het onderwijs. Met
gemeenten, onderwijs en andere betrokkenen worden afspraken gemaakt over een nieuwe invulling van
deze ZAT’s waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
Bemoeizorg risicogezinnen:
Het betreft middelen bestemd voor de uitvoering het project Bemoeizorg. Besloten is het budget voor
bemoeizorg af te bouwen in 2 jaar. Op dit moment wordt de mogelijkheid bekeken om de bemoeizorg
onder te brengen bij het reguliere jeugdzorgbudget, binnen de doeluitkering van het rijk. In overleg met de
instellingen wordt nagegaan in welke gevallen er sprake is van geïndiceerde jeugdzorg. Ook als de
indicatie pas later gesteld kan worden. De taken worden aangepast en/of beëindigd.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Rekening
2009

Programma
Jeugd en educatie

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

10.617

12.033

11.437

11.231

11.404

11.484

Baten

-1.754

-2.128

-1.841

-1.328

-1.328

-1.328

Exploitatieresultaat

8.863

9.904

9.596

9.903

10.076

10.156

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-518

0

0

0

0

8.863

9.386

9.596

9.903

10.076

10.156

Financieel resultaat

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste meting (zie Waarde 2011
rechterkolom)

Vroegtijdig schoolverlaters Effect-

Rapportage Regionaal

en doorstroom

Meld- en Coördinatie

indicator

2009

2012 2013 2014

meting
150

145

130

120

100

80%

85%

85%

85% 85%

75%

80%

85%

90% 95%

punt
Bereik binnen doelgroep

LEA-monitor

2010

Voorschoolse Educatie

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;

Toelichting indicatoren
Voortijdig schoolverlaten en doorstroom:
Het getal is het aantal leerlingen uit Velsen dat het onderwijs verlaat zonder dat de startkwalificatie is
behaald.
De doorstroom is het percentage van de voortijdig schoolverlaters dat via zorg- en scholingstrajecten
weer naar scholing wordt toegeleid.
Bereik binnen doelgroep Voorschoolse Educatie: in 2010 is de doelgroep als volgt omschreven:
gewichtenleerlingen en leerlingen met een taalachterstand. Het Rijksbeleid is dat de gemeenten samen
met de instellingen voor opvang en onderwijs dat er een bereik van 100% van de doelgroep plaatsvindt.
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Huisvesting basisonderwijs
2 Huisvesting voorgezet onderwijs
3 Leerplicht
4 Leerlingenvervoer
5 Lokaal onderwijsbeleid
6 Volwasseneneducatie
7 Centrum voor Jeugd en Gezin
8 Overig jeugdbeleid
Totaal

54

Lasten

4.310
1.074
168
896
1.005
1.006
389
1.769
10.617

Baten

-9
0
0,01
-6
-527
-930
-280
-2
-1.754

Begroting 2010
V&W

4.301
1.074
168
890
479
76
109
1.767
8.863

Lasten

5.043
1.106
128
1.086
1.338
710
916
1.705
12.033

Baten

-659
0
0
-6
-579
-677
-725
0
-2.646

Simulatie 2011
V&W

4.384
1.106
128
1.080
759
33
191
1.705
9.386

Lasten

4.559
1.121
124
904
1.172
710
1.023
1.824
11.437
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Baten

0
0
0
-6
-325
-677
-832
0
-1.841

V&W

4.559
1.121
124
898
847
32
191
1.824
9.596

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
Doelstellingen
Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en bevorderen van passieve en actieve deelname
hieraan
•
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Het bevorderen van actieve en passieve deelname aan kunst- en Het % inwoners dat actief deelneemt aan kunst en cultuur
cultuuruitingen

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

Het creëren en in stand houden van een breed aanbod op het

Het % inwoners dat in de afgelopen 12 maanden minimaal

gebied van amateurkunst, podiumkunst, beeldende kunst en

1 culturele voorziening in Velsen heeft bezocht

kunsteducatie
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

Het % inwoners dat lid is van de gemeentelijke openbare

gemeentelijke openbare bibliotheek

bibliotheek

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Cultuureducatie

Doelstelling
Het bevorderen van actieve en passieve

Activiteit
- Onderzoeken van mogelijkheid tot

deelname aan cultuur, met name door de oprichten van een jeugdcultuurfonds
jeugd tot 18 jaar.

Velsen
- Uitvoeren van een kunstmenu voor het
Primair Onderwijs
- Uitvoeren van Rondjes Cultuur voor het
Voortgezet Onderwijs
- Organiseren van samenwerkingsprojecten voor primair en voortgezet
onderwijs

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van actieve en passieve

- Werven van subsidies bij provincie en

deelname aan cultuur

rijk voor lokale culturele activiteiten Onderzoeken mogelijke projecten in het
kader van community art
- Instellingen stimuleren om ideeën te
ontwikkelen voor het bereiken van
nieuwe doelgroepen.
- Het vaststellen van beleidsregels
amateurkunst

Cultuurhistorie

Het bevorderen van de bewustwording

- Onderzoeken van mogelijkheden om op

van de waarde van ons cultuurhistorisch een moderne manier (bijv. audiotour) de
erfgoed

historie, kunst, monumenten, archeologie
van Velsen voor het voetlicht te brengen
- Activiteiten laten ontwikkelen binnen
Historisch Informatie Punt (“TOEN”)
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
- Ondersteunen Pieter Vermeulen
Museum, Zee- en Havenmuseum en
Bunkermuseum met betrekking tot
projecten gericht op bewustwording
cultuurhistorie van met name
schooljeugd.

Pieter Vermeulen Museum

Bibliotheek

In stand houden van educatieve en

Meewerken aan de nieuwe huisvesting

museale functie op een nieuwe locatie

van het Pieter Vermeulen Museum aan

aan de kust

de kust

Een bestuursvorm voor de bibliotheek

De gemeenteraad heeft op 11 februari

die past bij de hedendaagse

2010 het rapport inzake de haalbaarheid

maatschappelijke rol en functie van de

van een externe verzelfstandiging van de

bibliotheek en bij de rol van de gemeente bibliotheek Velsen besproken. De
als beleidsbepaler en opdrachtgever.

fracties waren in meerderheid
voorstander van de verzelfstandiging.
Afgesproken is dat de verdere uitwerking
van dit onderwerp en de financiële
dekking in de gemeenteraad terug zullen
komen.
Indien de gemeenteraad in het najaar
van 2010 instemt met de verdere verzelfstandiging en de financiële
consequenties hiervan, zal de
verzelfstandiging per 1 januari 2012
vorm kunnen krijgen

Toelichting:
Voor het beleid op het gebied van cultuur en culturele voorzieningen vormt de nota Kunst- en
Cultuurbeleid 2009-2012 “Velsen inspireert” het kader. In deze nota zijn de speerpunten cultuureducatie,
cultuurparticipatie en cultuurhistorie benoemd. Begin 2009 heeft het college een uitvoeringsprogramma
voor de periode van 2009/2010 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma zal in het najaar van 2010 worden
geëvalueerd, waarna een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2011/2012 zal worden
vastgesteld. Deze activiteiten kunnen alleen doorgaan indien de kosten binnen de bestaande budgetten
zijn te dekken.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Rekening
2009

Programma
Cultuur en culturele voorz.

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

5.102

5.227

5.294

5.306

5.299

5.294

Baten

-476

-388

-388

-388

-388

-388

Exploitatieresultaat

4.626

4.839

4.906

4.919

4.912

4.906

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.626

4.839

4.906

4.919

4.912

4.906

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

(zie

meting

2011

2012

2013

2014

rechterkolom)
Het % inwoners dat actief

Effect

deelneemt aan kunst en

Leefbaar-

2009

22%

22%

#

-

#

2009

75%

75%

#

-

#

2009

64%

64%

#

-

#

2008

30%

30%

30%

30%

30%

2008

610.000 600.000 600.000 600.000 600.000

2008

88.750

88.750

88.750

88.750

88.750

2008

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

2008

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

heidmonitor

cultuur
Het % inwoners dat in de

Effect

afgelopen 12 maanden

Leefbaarheidmonitor

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

Effect

Leefbaarheidmonitor

minimaal 1 culturele
voorziening in Velsen heeft
bezocht
Het % inwoners dat lid is
van de gemeentelijke

Waarde Jaarverslag
bibliotheek

openbare bibliotheek
Het aantal uitleningen van
de openbare bibliotheek
Aantal bezoekers Stadsschouwburg Velsen

bibliotheek
Prestatie Jaarverslag
Stadsschouwburg

Aantal bezoekers Witte
Theater

Prestatie Jaarverslag Witte
Theater

Aantal cursisten Kunstencentrum

Prestatie Jaarverslag

Prestatie Jaarverslag
Kunstencentrum

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;
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Toelichting indicatoren
De eerste drie indicatoren zijn in 2009 gemeten in de leefbaarheidmonitor. Deze wordt in 2011 weer
uitgevoerd. Vooralsnog wordt voor 2011 ingezet op het bereiken van het hetzelfde percentage als
gemeten in de 0-meting in 2009. Daarna zullen de streefwaarden voor 2013 worden bepaald.
Het aantal uitleningen van de bibliotheek loopt licht terug. Dit is een landelijke trend.
Voor het aantal bezoekers van de theaters en de cursisten van het Kunstencentrum wordt uitgegaan van
het consolideren van het niveau van 2008.

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Regionaal archief
2 Culturele accommodaties
3 Kunst- en cultuureducatie
4 Musea
5 Bibliotheek
Totaal

Lasten

296
1.133
1.041
213
2.419
5.102

Baten

0
-16
-13
-19
-429
-476

Begroting 2010
V&W

296
1.118
1.028
194
1.990
4.626

Lasten

340
1.186
1.024
228
2.448
5.227

Baten

0
0
0
0
-388
-388

Simulatie 2011
V&W

340
1.186
1.024
228
2.060
4.839

Lasten

314
1.187
1.025
227
2.541
5.294
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Baten

0
0
0
0
-388
-388

V&W

314
1.187
1.025
227
2.153
4.906
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Programma 6 Sport
Doelstellingen
Algemeen
• een hogere deelname aan sport(activiteiten) van de inwoners van Velsen
• het realiseren van een actueel sportaanbod voor verschillende takken van sport en vormen van
bewegen
• een goede waardering van sportaccommodaties
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61

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

Indicatoren

Adequaat aanbod en hoge kwaliteit van

• Rapportcijfer (tevredenheid) sportterreinen en -parken

gemeentelijke sportaccommodaties.

• Rapportcijfer (tevredenheid) sporthallen
• Rapportcijfer (tevredenheid) gymzalen
• Rapportcijfer (tevredenheid) zwembad

71% sportdeelname in 2011. Extra aandacht voor • Sportdeelname in Velsen (volgens richtlijn RSO)
specifieke groepen.

• Aantal burgers dat voldoet aan de NNGB-norm

Blijvend passend sportaanbod voor Velsenaren

• Tevredenheid inwoners gemeente over totale sportaanbod

met hierbij actieve aandacht voor nieuwe trends

(voorzieningen, activiteiten, enz.) in Velsen

en ontwikkelingen.
Versterken van lokale sportverenigingen.

• Het aantal leden van gesubsidieerde sportverenigingen.

Combinatiefuncties die leiden tot de

• Zie programma Jeugd en educatie

totstandkoming van sportarrangementen en
samenwerkingsverbanden sport-onderwijs
In stand houden van de strandhuisjes in goede

• N.v.t.

samenwerking met de strandverenigingen

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010
Wij beschouwen de op 26 juni 2008 door de raad vastgestelde nota “De kracht van sport 2008-2011” als
uitgangspunt. Daarin zijn de kaders en doelstellingen vastgelegd voor het sport(stimulering)beleid.
Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Het accommodatiebeleid is een belangrijke pijler van het sportbeleid. Op 17 december 2009 heeft de
raad de nota “Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 vastgesteld. De missie bestaat uit
drie statements, te weten “wij geven sport de ruimte”, “wij houden sport bereikbaar” en “wij bouwen aan
(investeren in) hoogwaardige en duurzame sportaccommodaties”.
Wij wijzen nog op de sociale en fysieke verbinding tussen sport en onderwijs en stellen voor deze de
komende jaren waar mogelijk te versterken.
Brede scholen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Combinatiefuncties zijn hierbij een bindende
schakel tussen sport en onderwijs voor het coördineren, ondersteunen en aanbieden van sportactiviteiten
voor de jeugd.
De functies worden veelal ingezet in aandachtswijken voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, het
bieden van ontwikkelingskansen en het versterken van sportverenigingen, daarbij een verband leggend
tussen de beleidsterreinen sport, onderwijs en gezondheid.
In het verlengde hiervan merken wij op dat de JeugdSportPas dit schooljaar voor het derde jaar wordt
ingezet. De pas heeft de afgelopen twee schooljaren zijn waarde bewezen voor de stimulering van het
sporten door de jeugd in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Wij continueren dit beleid.
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Het verbeteren van de openbare toegankelijkheid van bijvoorbeeld sportparken en sport moet bij het
inrichten van de openbare ruimte als aandachtspunt worden meegenomen.
Naar verwachting wordt nog dit jaar besloten waar de Olympische Spelen 2028 zullen worden gehouden.
Als de keuze op Nederland valt, streven wij ernaar de kansen voor Velsen te grijpen in samenwerking
met de Metropool Regio Amsterdam, waarbij aangesloten kan worden op het karakter van Velsen.
De bovenstaande beleidsuitgangspunten kunnen onder druk komen te staan vanwege de nog te nemen
maatregelen om de financiële huishouding gezond te houden. In hoofdstuk 1 zijn reeds bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Verdere structurele maatregelen zijn afhankelijk van de nog te voeren
takendiscussie.

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Aanpak sportpark Rooswijk

Grondige renovatie

Planontwikkeling

Sporthal Zeewijk

Grondige renovatie of nieuwbouw

Planontwikkeling

Waterloo gymzaal

Nieuwbouw

Planontwikkeling

Toelichting:

Sportdeelname en sportorganisaties
In de gemeente doet 71% van de Velsenaren, dat zijn circa 54.000 inwoners, aan een of andere vorm
van sport (Leefbaarheidmonitor 2009). Hiermee is één van de hoofddoelen uit de kadernota sportbeleid
(70% in 2011) reeds bereikt. Daarnaast is er gepeild in hoeverre Velsenaren aan de Nationaal Norm
Gezond Bewegen voldoen. 77% van de Velsenaren zegt tenminste 30 minuten gedurende vijf dagen per
week matig intensief te bewegen.
In onze gemeente kan men kiezen uit minimaal 55 takken van sport en circa 80 sportverenigingen. Bij
deze sportverenigingen zijn per week 5.000 tot 8.000 vrijwilligers actief, de grootste groep binnen het
vrijwilligerssegment. Alleen al in de gemeentelijke sportaccommodaties vinden meer dan € 1 mln
sportdeelnames per jaar plaats. Ook in de niet-gemeentelijke accommodaties wordt veel gesport in
Velsen. Bijvoorbeeld in de fitness- en tenniscentra en bij private voorzieningen als de golfbaan en
Snowplanet in Spaarnwoude. Tenslotte moet nog de openbare ruimte genoemd worden, waar volop
wordt gespeeld, bewogen en gesport. Bijvoorbeeld op pleintjes/veldjes in de wijken, op paden en wegen,
op het strand en op/in zee, in het recreatiegebied, enz. Bij de (her-) ontwikkeling van gebieden en wijken
willen we hierop ook zoveel mogelijk inspelen (‘sportinclusief denken’).
Sportaccommodatiebeleid Velsen
De tevredenheid van het sportaanbod is in 2009 gewaardeerd met een 7,4. Op 17 december 2009 is de
Nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 vastgesteld door de raad. Uit de nota komt
naar voren dat een paar sportaccommodaties zijn verouderd en behoefte heeft aan een grondige
renovatie dan wel uitbreiding of vernieuwing. Om deze knelpunten aan te pakken worden in 2011 zes
doelstellingen uit de nota gerealiseerd.
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Combinatiefuncties
In navolging van de G31-steden zijn in onze gemeente de combinatiefuncties met succes gestart. De
functies leggen een verbinding tussen sport en onderwijs en versterken beide sectoren. Wij ontvangen
structureel 40% financiering van het rijk. Daarnaast hebben wij een verzoek tot cofinanciering van
maximaal 20% ingediend bij de samenwerkende onderwijssectoren. De gemeente heeft tot en met 2011
(schooljaar 2011-2012) budget gereserveerd in de begroting.
Volgens de landelijke richtlijn worden in schooljaar 2010-2011 in totaal 6,1fte aan combinatiefuncties
ingezet. Zie voor een toelichting op het meerjarenperspectief hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.5.
Bezuinigingen
Door een nieuwe opzet voor de exploitatie van sportaccommodaties, als pilot dient het hockeycomplex
met de clubaccommodatie, ontstaat de mogelijkheid voor het verlenen van btw belaste sportdiensten aan
verenigingen.
Indien de belastingdienst goedkeuring geeft aan deze wijze van exploiteren ontstaat door het aanpassen
van het BTW-regime een voordeel voor de gemeente van geschat € 50.000. Voor een nadere toelichting
verwijzen wij naar hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.1 punt 11.
Naar verwachting zijn drie doelstellingen voor het sportaccommodatiebeleid in 2010 reeds gerealiseerd.
Dit zijn de twee kunstgrasvelden (hockey) op sportpark Schoonenberg en het kunstgrasveld (voetbal) op
sportpark Driehuis. Ook de akoestiekmaatregelen in de binnensportaccommodaties zijn afgerond.
In 2011 worden de overige drie doelstellingen gerealiseerd:
1) planontwikkeling voor een grondige renovatie sportpark Rooswijk;
2) planontwikkeling voor nieuwbouw of renovatie van sporthal Zeewijk (bouwjaar 1969);
3) planontwikkeling voor nieuwbouw Waterloo(gym-)zaal (bouwjaar 1966);
Voor sporthal Zeewijk zijn enkele modellen ontwikkeld. Op dit moment lijkt nieuwbouw op een andere
locatie binnen het gebied van Groot Helmduin de meest geschikte optie. Nieuwbouw geeft optimale
kansen op bouwkundig en functioneel, inhoudelijk gebied. Een combinatie met de nieuwbouw van de
basisschool ligt voor de hand waarbij uitstekende faciliteiten ontstaan voor een brede schoolontwikkeling
met sportprofilering (onderwijs-bso-sport).Tevens kan een herontwikkeling van een strook aan de
Planetenweg, inclusief het perceel van de huidige sporthal plaatsvinden.
Komend (school/sport-)jaar worden de huidige activiteiten voor sportbeleid en sportstimulering zoals de
JeugdSportPas, verenigingsversterking met thema’s als vrijwilligersbeleid en talentherkenning en
schoolsportactiviteiten voortgezet.
Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Rekening
2009

Programma
Sport

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

4.676

4.783

4.175

4.142

4.132

4.101

Baten

-2.571

-2.385

-1.779

-1.779

-1.779

-1.779

Exploitatieresultaat

2.106

2.398

2.397

2.363

2.353

2.322

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

2.106

2.398

2.397

2.363

2.353

2.322

Financieel resultaat
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Toelichting:
Voorstel bezuinigingsmaatregel: halveren van de sportsubsidies m.i.v. 2011.

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

meting

meting

2011 2012 2013 2014

Rapportcijfer sportterreinen

Prestatie Leefbaarheidmonitor

2009

7,3

7,3

#

7,3

#

Rapportcijfer sporthallen

Prestatie Leefbaarheidmonitor

2004

7,6

7,6

#

7,6

#

Rapportcijfer zwembad

Prestatie

2009

7,4

7,4

#

7,4

#

Sportdeelname in Velsen

Effect

Leefbaarheidmonitor

2009

71%

71% #

71% #

Effect

Leefbaarheidmonitor

2009

7,4

7,4

7,4

Febr.

75-87 %

80% 80% 80% 80%

Leefbaarheidmonitor

(2007: 69%)
Tevredenheid totale sportaanbod

#

#

gemeente Velsen
Bezettingsgraad gem.

Prestatie Gemeentelijke registratie

binnensportaccommodaties
Aantal burgers dat voldoet aan de

(Sportzaken)
Effect

Leefbaarheidmonitor

(2009)
2009

77%

78% #

80% #

Febr.

6.950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NNGB-norm
Aantal deelnemers aan activiteiten

Waarde Registratie Sportzaken

schoolsport basisonderwijs

Aantal deelnemers aan JSP

(2009)

Waarde Registratie Sportzaken

Febr.

1.000
(2009)

Aantal bezoekers zwembad

Waarde Registratie Sportzaken

Febr.

291.903
(2009)

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;
Toelichting indicatoren
In de leefbaarheidmonitor 2009 zijn kwaliteitsmetingen verricht over onze sportaccommodaties. Eerdere
metingen zijn verricht in 2004 en 2007. Zie de rapportcijfers voor de sportterreinen, sporthallen en
zwembad. Ook de sportdeelname van de inwoners van Velsen wordt al langere tijd gemeten volgens de
landelijke richtlijnen RSO (richtlijnen sportdeelname onderzoek).
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Exploitatie sportaccommodaties
2 Sportstimulering en sportondersteuning
3 Recreatie
Totaal

66

Lasten

3.712
292
672
4.676

Baten

-1.876
-110
-585
-2.571

Begroting 2010
V&W

1.836
182
88
2.106

Lasten

3.942
342
499
4.783

Baten

-1.799
-81
-505
-2.385

Simulatie 2011
V&W

2.143
261
-6
2.398

Lasten

3.898
277
0
4.175
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Baten

-1.773
-6
0
-1.779

V&W

2.125
271
0
2.397

Programma 7 Openbare ruimte
Doelstellingen:
•

Het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte met een optimale mobiliteit.
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Bijdragen aan:

Wegen:

• een duurzaam gebruik

• % Inwoners dat tevreden is met de

• een leefbare en veilige woon- en leefomgeving door middel een kwalitatief

woonomgeving

goede inrichting

• % van de wegen dat kwalitatief technisch

• beheer en onderhoud in overeenstemming met actuele normen

voldoende is

• het minimaal handhaven van de tevredenheid van de burgers over de

Groen:

woonomgeving binnen de bestaande budgetten

• % Inwoners dat tevreden is met het groen
in de gemeente
Schoonhouden:
• De waardering van de inwoners met de
mate van schoon zijn van de openbare ruimte
wordt 2 jaarlijks gemeten
• Kosten van bestrijding hondenoverlast
worden voor 100% gedekt door het tarief
hondenbelasting
Parkeren:
• Het ervaren van parkeeroverlast door de
inwoners
• De gemeten parkeerdruk in de Velsense
wijken

Het optimaliseren van de bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van

Bereikbaarheid:

verkeersveiligheid en leefbaarheid

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

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010
Fietsgebruik wordt bevorderd en er komen meer veilige fiets- en wandelroutes, om te beginnen naar
scholen, Velsen wordt “fietsstad”.
De fietsersbond heeft in 2000, 2002 en 2008 de fietsstad van het jaar gekozen. De bond deed dat aan de
hand van nominatie van een aantal gemeenten die op bepaald thema het beste scoorden. De
fietsersbond baseert zich op de door haar opgemaakte fietsbalans van gemeenten (deze is in Velsen in
2002 opgemaakt).
Op 2 juli 2009 en op 28 januari 2010 is het Fietsbeleidsplan behandeld in de raadssessie. Nog in 2010
zal, met inachtneming van de opmerkingen vanuit de raadsfracties, het plan worden aangepast en
opnieuw aan de raad worden aangeboden.
Aan verkeersveiligheid, met name op schoolroutes en in schoolomgevingen, wordt op basis van het in
2007 door het college vastgestelde “Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige schoolomgeving” veel
aandacht gegeven. Dat gebeurt in overleg met de scholen. De raad heeft het plan van aanpak ter
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informatie ontvangen en wordt over de uitvoering op de hoogte gehouden door middel van collegeberichten.
Er zijn in de afgelopen periode diverse maatregelen getroffen ter bevordering van het verkeersveiliger
maken van met name omgevingen van basisscholen. Het minder aantrekkelijk maken voor auto’s en het
bevorderen van fietsgebruik is daarbij het uitgangspunt. De komende periode blijft de aandacht hierop
gericht.
Het lokaal verkeer- en vervoersplan (LVVP) is leidraad voor de activiteiten van de gemeente. Op
onderdelen is/wordt van dit plan afgeweken (bijvoorbeeld geen rondweg om Driehuis, maar een
busbaan). Afwijkingen vinden plaats na besluitvorming door het college en zo nodig de raad.
Het LVVP is in juni 2004 vastgesteld en heeft een looptijd van 10 tot 15 jaar.
De evaluatie van het plan was gepland eind 2011, aan de hand waarvan het plan vervolgens
geactualiseerd wordt. Wij overwegen het moment van evaluatie naar voren te halen en na de zomer 2010
met de evaluatie te starten. In 2011 kan de raad dan een geactualiseerd LVVP worden voorgelegd.
Het parkeerbeleidsplan is in 2008 door de raad vastgesteld. Evaluatie is voorzien eind 2010. Als
uitwerking van het parkeerbeleidsplan zijn in 2009 door de raad de parkeernormen vastgesteld. De
evaluatie van het parkeerbeleidsplan kan dan ook aanleiding zijn de parkeernormen te heroverwegen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Goede ontsluiting van IJmuiden

Doelstelling
Verbeteren van de bereikbaarheid en

Activiteit
Met het beschikbaar stellen van het

doorstroming in Velsen door in te zetten HOV-budget voor de lijn IJmuidenop HOV (Hoogwaardig openbaar

Haarlem is het project nu definitief

vervoer) , het bevorderen van primaire

gestart. In 2011 zal naast de

route (route buiten de kernen om), het

voorbereiding ook een aantal projecten

ontmoedigen van de secundaire route

in uitvoering komen.

(route door de kernen) en ontmoedigen
verkeer Lange Nieuwstraat

Naar aanleiding van het onderzoek naar
de Primaire route zal in 2011 de energie
gericht zijn op het vertalen van dit
onderzoek in een uitvoeringsplan

Duurzaamheid

Groenbeleid

Duurzame openbare verlichting tegen

Met de vervanging van niet-zuinige

een zo laag mogelijk energieverbruik

verlichting is gestart

Vertalen groenbeleid naar de praktijk

Verder uitrollen beheersystematiek
volgens groenbeheerplannen per wijk.
Renovatie wandelplaatsen, plantsoenen
en vervanging laanbomen

Wegen
Bij wegen spelen twee zaken een belangrijke rol: het beheer en onderhoud van de weg en
herinrichtingen met het oog op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
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Beheer en onderhoud
In het Coalitieakkoord 2010 is afgesproken om het kwaliteitsniveau van onderhoud van wegen te
verminderen. Hiermee zal het kwaliteitsniveau van de wegen met elementverharding (klinkers) teruglopen. Vooral de categorie die tijdens de inspectie als matig wordt gekwalificeerd zal als gevolg hiervan
toenemen. De verkeersveiligheid zal echter niet in het geding komen. Indien het kwaliteitsniveau op
termijn een te grote achteruitgang laat zien, zal op deze maatregel teruggekomen worden. Voor verdere
toelichting zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.1.
Bereikbaarheid
Ten aanzien van de bereikbaarheid spelen er de komende jaren twee belangrijke punten:
1. Gebruik primaire en secundaire route. De primaire route is de toegang tot IJmuiden via de N-208Amsterdamseweg-Parkweg-Stationsweg. De secundaire route is de toegang tot IJmuiden via de
kernen Santpoort (Hagelingerweg) en Driehuis (Van den Vondellaan/ Waterloolaan). Om de
gemeente ook in de toekomst bereikbaar te houden is in het kader van de aanleg van het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tracé door Velsen onderzoek verricht naar de mogelijkheden
om de doorstroming op de primaire route te verbeteren en het doorgaand verkeer door de kernen
Driehuis en Santpoort-Noord zoveel mogelijk te ontmoedigen. De mogelijke maatregelen die hieruit
naar voren komen zullen in de tweede helft van 2010 duidelijk worden. Op basis hiervan kan dan
verder gewerkt worden aan een plan om maatregelen in de komende jaren te realiseren.
2. Terugbrengen verkeersintensiteit Lange Nieuwstraat. Een ander belangrijk punt ten aanzien van de
bereikbaarheid is de opgave om de verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat terug te brengen. Dit
heeft een relatie met het realiseren van het HOV-tracé en de ontwikkeling van het nieuwe
winkelcentrum IJmuiden. De verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat is met de realisatie van een
verbinding tussen de Heerenduinweg via het Gijzenveltplantsoen naar de rotonde Lange
Nieuwstraat/Planetenweg al voor een klein deel teruggebracht. Bij het verder terugbrengen van de
verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat speelt naast de herinrichting van de Lange Nieuwstraat
zelf, de functie en dus de inrichting van de IJmuiderstraatweg en de Kanaaldijk een belangrijke rol. Bij
de herinrichting van deze wegen spelen diverse belangen een rol. Om alle belangen goed in kaart te
brengen en zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen zal in het najaar 2010 een
participatietraject worden gestart. De planning is dat de definitieve keuze voor de functie en
herinrichting van IJmuiderstraatweg/Kanaaldijk in 2011 gemaakt wordt. Hierna start dan de werkelijke
voorbereiding. Afhankelijk van de uitkomst van de functie en herinrichting zal de realisatie in
2012/2013 kunnen starten.
De maatregelen die hierboven beschreven staan zijn uitwerkingspunten van het LVVP zoals dat in 2005
is vastgesteld. Hoewel het LVVP nog steeds voor een groot gedeelte actueel is, zal het totale plan weer
tegen het licht worden gehouden. In 2011 zal een actualisatie afgerond worden.
Naast deze punten is de verkeersveiligheid een continu aandachtspunt (inrichten wegen conform beleid
duurzaam veilig, fietsbeleid, aandacht schoolomgeving), evenals het monitoren van de
verkeersafwikkeling op de Velsense kruispunten en wegen.
Hoogwaardig Openbaar vervoer
In de zomer van 2010 is het geld ter beschikking gesteld voor het realiseren van een Hoogwaardig
Openbaar vervoer verbinding tussen Haarlem en IJmuiden aan Zee. In 2010 zijn de voorbereidingen
gestart. Met de herinrichting van de Kromhoutstraat wordt direct ook het eerste gedeelte van het HOV
tracé gerealiseerd. De jaren 2011 en 2012 zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding voor de
aanleg. De jaren daarna zullen in het teken staan van de uitvoering.
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Parkeren
In 2009 is afgesproken dat in najaar 2010 een evaluatie van de kadernota Parkeerbeleidsplan uitgevoerd
zal worden. Op basis van deze evaluatie zal indien nodig in 2011 een actieplan gemaakt worden om
aanvullende maatregelen te nemen op het gebied van parkeren.
Groen
In 2011 zal het groenbeheerplan verder over de wijken worden uitgerold en zal de praktische uitvoering
verder op de kwaliteitszonering worden afgestemd. De jaarlijkse plantsoenrenovaties en
laanboomvervangingen zullen dit proces ondersteunen. Het doel hiervan is om de beschikbare financiële
middelen zo effectief mogelijk in te zetten, zodat een zo groot mogelijke tevredenheid van inwoners met
het groen wordt gerealiseerd.
In samenhang met ontwikkelingen en in samenspraak met partners en provincie wordt er gestaag verder
gewerkt naar een goed functionerend systeem van ecologische verbindingszones tussen de stedelijke
agglomeraties van Velsen. Het versterken van de natuurwaarden in en aan de rand van de stedelijke
gebieden wordt nagestreefd door geleidelijke omvorming van plantsoenen en ecologisch bermbeheer.
Steeds vaker wordt het groen geplaagd door ongedierte en ziekten. De eikenprocessierups, de
satijnrups, iepziekte zijn daarvan voorbeelden. Dat betekent dat voor de bestrijding ook extra kosten
gemaakt moeten worden.
Projecten
In 2011 wordt gestart met de herinrichting van de Kromhoutstraat. De voorbereiding is inmiddels
afgerond. Ook is het benodigde geld voor deze herinrichting beschikbaar gesteld door Raad van Velsen
en de Provincie (de herinrichting wordt voor een groot gedeelte gefinancierd uit HOV gelden). Naast de
Kromhoutstraat is de voorbereiding gestart van de herinrichting van de Julianakade, de Bloemendaalsestraatweg, de Wustelaan (gedeeltelijk) en het Moerbergplantsoen. Deze herinrichtingprojecten zullen in
najaar 2010 of in 2011 starten.
Gladheidbestrijding
De gladheidbestrijding van het seizoen 2009-2010 is, vanwege de sneeuwval en de daaruit voortkomende gladheid, veelbesproken geweest. In verschillende evaluaties van dat seizoen zijn daarom
verbeteringen bedacht en zaken geactualiseerd voor daarop volgende seizoenen. Een aantal
verbeteringen betreft de organisatie en middelen. In 2011 zal daarom opnieuw geëvalueerd worden of die
organisatie op orde is. Verschillende uitvoeringsaspecten kunnen pas geëvalueerd worden als er
opnieuw sprake zal zijn van sneeuwval en gladheid.
Hondenbeleid
Het hondenbeleid in Velsen is toe aan een update. Het belangrijkste aspect daarvan is de regels onder
de aandacht brengen. Communicatie en handhaving zullen daarin samen gaan.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Rekening
2009

Programma
Openbare ruimte

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

19.733

15.608

15.578

15.751

15.631

15.777

Baten

-1.947

-1.534

-1.324

-1.324

-1.324

-1.324

Exploitatieresultaat

17.786

14.074

14.254

14.427

14.307

14.453

Storting aan reserves

500

0

0

0

0

0

0

0

-250

-250

0

0

18.286

14.074

14.004

14.177

14.307

14.453

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Bezuinigingen:
Door efficiency op onderhoud wegen, water en groen kan een bedrag van € 200.000 worden bespaard.
Door verlaging van het kwaliteitsniveau op onderhoud wegen, water en groen is een besparing mogelijk
van € 300.000. Daarnaast zijn in een kaderbrief 2011 van de Provincie bezuinigingen aangekondigd die
onder andere betrekking hebben op schrappen van middelen bestemd voor onder andere aanleg
rotondes en fietspaden (kleine infrastructuurprojecten). Voor de gemeente Velsen heeft deze bezuiniging
vooralsnog weinig effect.
Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

meting

meting

2011

2012

2013

2014

(zie
rechterkolom)
% Velsenaren dat vindt

Effect-

Leefbaarheid-

dat het rommelig is op

indicator

monitor

De mate van schoon zijn

Prestatie

Gemeentelijke

van de openbare ruimte

indicator

registratie

2009

34%

33%

#

30%

30%

2008

B

B

B

B

B

2009

6,8

6,8

#

6,8

#

2010

89%-11% 92%-8%

92%-8%

92%-8% 92%-8%

straat
(2007:35%)

(inspecties
ReinUnie)

Rapportcijfer onderhoud

Effect-

Woningmarkt-

wegen en fietspaden

indicator

onderzoek

% van de wegen dat

Prestatie

Gemeentelijke

kwalitatief technisch

indicator

registratie

voldoende of
matig/onvoldoende is
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Indicator

Type

Bron

Laatste

Waarde

meting

meting

2011

2012

2013

2014

(zie
rechterkolom)
Rapportcijfer

Effect-

Woningmarkt-

parkeergelegenheid

indicator

onderzoek

Het ervaren van

Effect-

Leefbaarheid-

parkeeroverlast door de

indicator

monitor

Effect-

Leefbaarheid-

2009

6,8

6,8

#

6,8

#

2009

32%

32%

#

32%

#

2009

7,0

7,0

#

7,0

#

2009

7,2

7,2

#

7,2

#

inwoners (2007: 27%)
Tevredenheid van de

inwoners van Velsen over indicator

monitor

de bereikbaarheid
havengebied en strand.
Rapportcijfer groen in de

Effect-

Woningmarkt-

gemeente

indicator

onderzoek

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;
Toelichting indicatoren
% van de wegen dat kwalitatief technisch voldoende of matig / onvoldoende is.
Omdat het onderhoudsbudget verlaagd wordt zal ook het kwaliteitsniveau van de wegen afnemen. Voor
de indicator “% van de wegen dat kwalitatief technisch voldoende/onvoldoende is”, zullen de minimale
eisen gehanteerd worden. Dit betekent: maximaal 8% onvoldoende en minimaal 92% in de categorie
voldoende of matig . Dit behoort conform ons wegenbeheerplan bij een kwaliteitsniveau R- (bij een
kwaliteitsniveau R is dit maximaal 6% onvoldoende en minimaal 94% in de categorie voldoende of matig).
Parkeergelegenheid/ervaren parkeeroverlast
In het voorjaar van 2010 is het vierjaarlijkse onderzoek telling gedaan naar het aantal geparkeerde auto’s
in relatie tot de beschikbare capaciteit (de parkeerdruk) in Velsen. De resultaten hiervan worden verwerkt
worden in de evaluatie van het parkeerbeleid zoals dat vastgesteld is in 2008. Een eerste indicatie geeft
aan dat de parkeerdruk de afgelopen vier jaar verder is toegenomen. Het streven blijft om de ervaren
parkeerdruk en parkeeroverlast de komende jaren hetzelfde te houden.
Tevredenheid van de inwoners van Velsen over de bereikbaarheid havengebied en strand.
Met het participatietraject naar de functie IJmuiderstraatweg/Kanaaldijk in relatie tot ontmoedigen verkeer
Lange Nieuwstraat wordt getracht een zo goed mogelijk herinrichting van de wegen te realiseren. Hierbij
is de bereikbaarheid van het havengebied en strand een belangrijk aspect.
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Beleid en projecten openbare ruimte
2 Dagelijks beheer openbare ruimte
3 Openbare ruimte algemeen
4 Parkeren
Totaal

74

Lasten

7.566
12.353
177
137
20.233

Baten

-94
-1.488
0
-365
-1.947

Begroting 2010
V&W

7.473
10.865
177
-229
18.286

Lasten

3.387
11.876
177
169
15.608

Baten

-420
-764
0
-351
-1.534

Simulatie 2011
V&W

2.967
11.112
177
-182
14.074

Lasten

3.244
11.934
228
173
15.578
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Baten

-500
-724
0
-351
-1.574

V&W

2.744
11.210
228
-178
14.004

Programma 8 Milieu, riolering en afvalstoffen
Doelstellingen
Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving.
• Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling

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

Indicatoren

Waarborgen van de leefbaarheid.

• Milieubeleidsplan 2008-2012

Optimaal gebruik van regelgeving

• Milieuwerkplan 2011

Voorbeeldfunctie

• Schoon en zuinig gemeentelijk wagenpark
• Energiezuinige gemeentelijke gebouwen
• Mobiliteitsscan gemeentelijke organisatie

Het bevorderen van duurzame ontwikkeling

• Duurzaam bouwen
• Duurzame stedelijke ontwikkeling
• Duurzaam inkopen

Klimaat

• Gemeentelijk klimaatprogramma

Goede samenwerking voor groot maatschappelijk draagvlak

• N.n.b.

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010
Wij willen Velsen als centrum voor duurzame energie en maritieme ontwikkelingen. Nadrukkelijk willen we
aandacht voor het beleidsuitgangspunt “aandacht voor bedrijven met een innovatief of wetenschappelijk
karakter”, mede ook gelet op de wens het maritiem onderwijs in Velsen sterker te positioneren, zowel op
VMBO als op MBO en HBO+-niveau.
De Milieudienst ontwikkelt samen met en ten behoeve van de gemeente Velsen de Energievisie
Gemeente Velsen 2010-2020 met het uitvoeringsprogramma.
Gelet op de beleidsdoelstelling om in 2015 wat betreft de huishoudens een klimaatneutrale gemeente te
zijn zal in overleg met de milieudienst de voorgestelde projecten onder de loep worden genomen en waar
mogelijk aan te scherpen/uit te breiden. Het gaat daarbij met name om de projecten Grote Buitendijk,
wijkgerichte aanpak energieprestatie particulier woningbezit, energieprestatieafspraken woningcorporaties, zonnepanelen op 3.000 woningen en windstroom voor elke Velsenaar. De investeringen in
deze projecten dienen wel te worden bezien op mogelijke financiële consequenties voor de gemeentelijke
begroting.
Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Luchtkwaliteit

Doelstelling
Tenminste voldoen aan de wettelijke

Activiteit
Uitvoeren van het actieplan luchtkwaliteit

normering en waar mogelijk verbeteren
luchtkwaliteit
Duurzaamheid

Duurzame nieuwbouw 100% duurzaam

Advisering op bouwinitiatieven.

inkopen in 2015

Verankeren van duurzaam inkopen in
inkoopbeleid.
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Speerpunt

Doelstelling
Duurzame energie-voorziening mogelijk

Activiteit
Uitvoering geven aan klimaatprogramma

maken in Velsen
Voorbeeldfunctie

Door gemeente een voortrekkersrol te

Uitvoering geven aan klimaatprogramma

laten invullen

Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan

Het in stand houden van een kwalitatief

• rioolvervanging

goed rioolstelsel

• afkoppelen verhard oppervlak
• uitbreiden RTC-gestuurde stuwputten

Opstellen van een afval-plan

Scheiden van afval

HVC/ReinUnie gaat bewoners stimuleren

Toelichting:
Milieu (Luchtkwaliteit / Duurzaamheid)
De beleidskaders worden primair gevormd door de vigerende wetgeving. Daarnaast heeft de raad het
milieubeleidsplan Velsen 2008-2012 vastgesteld. Hierin wordt ingezet op de speerpunten duurzame
ontwikkeling en leefomgevingkwaliteit. Dit is voor een deel vertaald in een gemeentelijk klimaatprogramma. De kwaliteit van de leefomgeving rondom de woning is daarbij van bijzondere betekenis.
Juist op de plek waar het dagelijkse leven zich afspeelt, kinderen opgroeien en inwoners tot rust komen,
dient de burger geen bovenmatige gezondheidsrisico’s of andere risico’s te lopen. Ook dienen overlast en
hinder tot een minimum beperkt te zijn. Bestaande knelpunten, zoals stank- en geluidhinder en
verslechterde luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Ook moet worden ingezet op bijna nul emissie
van schadelijke gassen en geluid, het beschermen van bodem en water, verbeteren van bereikbaarheid,
ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en het realiseren van een uitstekende leefomgeving.
Daarnaast moet optimaal gebruik worden gemaakt van wet- en regelgeving om milieubelasting te
voorkomen. Uitgangspunt is dat bedrijven de best beschikbare technieken toepassen. Een strikte
toepassing van dit principe zal innovatie stimuleren.
Riolering (Gemeentelijk RioleringsPlan)
Het rioleringsbeleid is beschreven in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Afgelopen jaren zijn in het kader van dit plan veel maatregelen getroffen om de werking van het
rioolstelsel te verbeteren. Als bij hevige neerslag het afvalwater via riooloverstorten op oppervlaktewater
wordt geloosd, treedt verslechtering op van de waterkwaliteit. Door het uitvoeren van diverse werken,
zoals de bouw van bergbezinkbassins, de implementatie van real-time gestuurde spindelschuiven (RTC)
en het afkoppelen van verhard oppervlak is de kans op overstorten van vuil water de afgelopen jaren
drastisch teruggedrongen. Het resultaat is schoner oppervlaktewater. Er bestaat inmiddels een goed
inzicht in het gedrag van het rioolstelsel tijdens heftige neerslaggebeurtenissen. Verder is de
betrouwbaarheid van de gemeentelijk rioolgemalen door planmatig beheer sterk verbeterd.
In 2010/2011 wordt een nieuw basisrioleringsplan opgesteld waarin het technisch functioneren van het
rioolsysteem getoetst wordt aan de geldende normen (volksgezondheid, droge voeten en schoon
oppervlakte water).
Op basis hiervan wordt een nieuw GRP opgesteld, waarin het beleid voor de komende jaren wordt
beschreven. De gemeente Velsen is al enige jaren koplopergemeente voor riolering van de gemeenten
die onder Rijnland vallen. De gemeente Velsen staat al sinds twee jaar op de eerste plaats. De
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verwachting is dat de gemeente ruim voldoet aan de gestelde normen en dat bij het opstellen van een
nieuw GRP geen grote aanvullende eisen aan ons gesteld zullen worden.
In 2011 wordt verder gegaan met de implementatie van RTC gestuurde schuiven en zal het systeem
verder geoptimaliseerd worden.
Het databeheer van de riolering in beheerpakketten is inmiddels op orde. Door het gericht inzetten van
databeheer kan een betere afweging van te nemen maatregelen worden gemaakt. Zo hoeft niet altijd riool
vervangen te worden, indien er voldoende inzicht is wat de kwaliteit is van de huidige riolering en de
verwachte restlevensduur. Daardoor kan de feitelijke levensduur in combinatie met plaatselijke reparaties
van de riolering mogelijk verlengd worden. Dit vertaalt zich in een positieve invloed op de hoogte van de
rioolheffing.
Enige jaren geleden zijn op basis van het plan van aanpak sanering ongezuiverde lozingen panden in het
buitengebied aangesloten op de riolering of voorzien van een IBA (systeem voor de individuele
behandeling afvalwater). Door vervanging van de septictank door een IBA wordt het zuiveringsrendement
verhoogd en leidt dat lokaal tot verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. In Velsen zijn nog enkele
panden die via een septictank hun afvalwater lozen op oppervlaktewater. Om de werking van de IBA’s te
garanderen heeft het college in 2010 besloten om de eigenaren een aanbod te doen om de IBA’s in
eigendom en beheer over te nemen. In 2011 zullen de laatste panden aangesloten worden en kan dit
project afgerond worden.
Afval
In overleg met ReinUnie/HVC worden voor 2011 afvalplannen opgesteld, daarin zijn doelstellingen
opgenomen over het scheiden van huishoudelijk afval en verschillende fracties: papier, kunststof, GFT en
restafval. Uitgangspunt zijn de wettelijke kaders.

Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Milieu, riolering en afvalst.

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

12.703

13.201

13.037

13.464

13.785

13.955

Baten

-14.933

-14.069

-14.707

-15.218

-15.542

-15.724

Exploitatieresultaat

-2.230

-868

-1.670

-1.754

-1.757

-1.770

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-750

0

0

0

0

-2.230

-1.618

-1.670

-1.754

-1.757

-1.770

Financieel resultaat
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Indicatoren:
Indicator

Aantal woonhuis-

Type

Bron

Laatste meting (zie

Waarde

rechterkolom)

meting

2011

2012

2013 2014

Waarde

Contract HVC

2009

29.905

31.168 31.462 31.644

Waarde

Belastingpakket/GRP 2009

33.554

33.300 33.500 33.650

aansluitingen
Aantal
rioolaansluitingen

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Milieubeleid
2 Riolering
3 Rioolheffingen
4 Afvalstoffen
5 Afvalheffingen/reinigingsrecht
6 Grondwaterbeheersing
7 Ontsmetting/ongediertebestrijding
Totaal

Lasten

1.925
3.612
12
6.798
12
313
30
12.703

Baten

-479
-23
-5.413
-182
-8.836
0
0
-14.933

Begroting 2010
V&W

1.446
3.589
-5.401
6.616
-8.824
313
30
-2.230

Lasten

1.585
4.391
13
6.767
13
400
31
13.201

Baten

-90
0
-5.360
0
-9.369
0
0
-14.819

Simulatie 2011
V&W

1.495
4.391
-5.346
6.767
-9.356
400
31
-1.618

Lasten

1.624
4.163
14
6.796
16
394
31
13.037
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Baten

-48
0
-5.607
0
-9.051
0
0
-14.707

V&W

1.576
4.163
-5.593
6.796
-9.036
394
31
-1.670
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Doelstellingen:
Het ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving
• Het bieden van rechtszekerheid voor het gebruik en bebouwingsmogelijkheden van gronden
• Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief kan voorzien in de
(toekomstige) woonwensen van de bevolking

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

Indicatoren

Het bieden van rechtszekerheid en een actueel planologisch regime op alle gronden

Oppervlakte met een actueel

in de gemeente Velsen voor de komende 10 jaar

planologisch regime

Een goede balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit voor het uitvoeren van

Vermindering van het aantal

initiatieven

procedures voor initiatieven van
derden

Het opstellen van afwegingskader t.a.v. ruimtelijke en leefkwaliteit en op basis hiervan Vastgestelde Startdocumenten/
het voorbereiden en begeleiden van de realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen beeldkwaliteitplannen

Het actief en verantwoord verwerven en exploiteren van gronden en gebouwen ten

Vastgestelde Structuurvisie Velsen,

behoeve van de realisatie van gebied- en locatieontwikkelingen

bestemmingsplannen en vastgestelde
Nota grondbeleid

Het bevorderen van en toezien op het gebruik van percelen conform de

Aantal maal toepassen bestuurs-

(gebruiks)bepalingen van het bestemmingsplan

dwang in relatie tot het aantal
aangevraagde vergunningen

Het bevorderen van en toezien op de staat van panden die moet voldoen aan

% Panden dat voldoet aan de

wettelijke eisen qua veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid

wettelijke regelgeving

Het bevorderen van een kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad, die

Aantal woningen in de kernvoorraad

toekomstgericht kan voorzien in de woonwensen van de bevolking

Aantal woningen voor bijzondere
doelgroepen
Prestatieafspraken met corporaties
Startdocumenten bouwinitiatieven van
marktpartijen

Het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen en het bewust

% restauraties

maken van inwoners van de waarde van het cultuur historisch erfgoed
Het ontwikkelen en behouden van een op de behoefte afgestemde woningvoorraad

Uitkomsten Woningmarkt- en

met bijzondere aandacht voor een kernvoorraad en betaalbare huurwoningen voor

woonwensenonderzoek en de

kwetsbare groepen en personen met een inkomen onder de € 33.000

jaarlijkse verantwoording
woonruimteverdeling

Het behouden en versterken van een vitaal landschap met ontwikkelingsmogelijk-

Start uitvoering

heden binnen een duurzaam en robuust groen raamwerk

Landschapsbeleidsplan

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010:
Ruimtelijk beleid
De ruimtelijke omgeving van de gemeente Velsen wordt gekenmerkt door zijn complexiteit. De gemeente
Velsen is een opeenhoping van woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties en heeft een (on-)zichtbaar
verleden waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor
spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en
leefkwaliteit van het gebied omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.
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In Velsen betekent het verruimen van de ene functie, vaak het beperken van de naastliggende functie.
Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies
waardoor wonen, werken en recreëren naast elkaar mogelijk is. Het realiseren van de benodigde
infrastructuur om de bereikbaarheid van de verschillende functies mogelijk te maken verdient in de
intensief gebruikte omgeving van Velsen bijzondere aandacht en dus investeringen. Deze complexiteit
vereist zorgvuldig afweging als basis van beleid en dat kan weer extra tijd en kosten met zich
meebrengen voor het oplossen van deze puzzel.
Coalitieakkoord
Op welke manier probeert de gemeente nu het evenwicht tussen de functies te bereiken.
Daartoe hanteert de gemeente een aantal uitgangspunten.
Aan de basis van de ruimtelijke inrichting ligt de in 2011 vast te stellen Visie op Velsen 2025 die richting
moet geven aan de economische, de woon- en de structuurvisie. De verschillende trajecten vragen een
goede afstemming.
Landschapsbeleidsplan
In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat behoud van de groen- (conform het Landschapsbeleidsplan)
en kernenstructuur wordt nagestreefd om de diversiteit in woonmilieus te garanderen. Dat betekent dat
versmelting wordt voorkomen door geen bouwlocaties tussen de kernen te realiseren en terughoudend
wordt omgegaan met bouwen in het groen.
Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de veranderingen in de bedrijfsvoering van de
agrarische sector als gebruiker van de groene ruimte.
Samenwerking
De mogelijkheid die de gemeente heeft om in te spelen op ruimtelijke ontwikkelingen is van verschillende
factoren afhankelijk. De verwevenheid van functies houdt niet op bij de gemeentegrenzen. De
economische kansen die de havens en het Noordzeekanaal bieden deelt Velsen met de aangrenzende
gemeenten. Het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden door de regio vergt daarom in
toenemende mate afstemming van ruimtelijk beleid met de omliggende gemeenten. Dat geldt zowel op
het gebied van wonen als van werken. De voorgenomen regionale samenwerking op economisch en
arbeidsmarktgebied wordt in programma 1 beschreven.
Instrumentarium
Het instrumentarium om de beoogde doelstellingen te bereiken is sterk aan verandering onderhevig. De
Grondexploitatiewet en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening die onlangs op basis van ervaring is
aangepast, beïnvloeden de werkwijze van de gemeente.
De gemeente wil met minder gedetailleerde bestemmingsplannen een bijdrage leveren aan het flexibeler
en sneller inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen (zonder daarbij de rechtszekerheid van betrokkenen aan
te tasten-?).
De invoering per 1 oktober 2010 van de Wet Afstemming Omgeving(WABO) heeft tot gevolg dat een
groot aantal vergunningen in een procedure worden afgehandeld. Daarnaast wordt een Regionale
Uitvoerings Dienst (RUD) opgezet die de vergunningverlening voor gespecialiseerde bouw- en
milieuaanvragen en toezicht en handhaving gaan uit voeren. Uitwerking van de rol- en taakverdeling
tussen gemeente, provincie en RUD vindt op dit moment plaats. Daarmee is nog onduidelijk wat de
organisatorische en financiële gevolgen voor de gemeente zijn.
Wonen
Het in 2009 uitgevoerde woningmarkt- en leefbaarheidonderzoek is een goede basis voor het
actualiseren van het woonbeleid. Met de Woonvisie streeft de gemeente verdere verbetering van de
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woonkwaliteit na. De visie dient rekening te houden met actuele demografische, maatschappelijke en
volkshuisvestingsontwikkelingen en de mogelijke lokale gevolgen voor Velsen.
De geactualiseerde Woonvisie wordt vertaald in nieuwe prestatieafspraken met de corporaties. Met deze
afspraken stemmen de gemeente en de corporaties hun prioriteiten en de lange termijn doelstellingen
zorgvuldig op elkaar af. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over de inzet die partijen zullen
leveren en de financiële bijdragen die de gemeente van de corporaties verwacht in de kosten van
planontwikkeling, openbare ruimte en parkeren. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de realisatie
van levensloopbestendige woningen.
De prestatieafspraken moeten zijn afgestemd op de “Visie op Velsen 2025”. Dit betekent dat deze pas na
de totstandkoming van de visie opgesteld kunnen worden. in de tussentijd zullen met de woningbouwcorporaties pragmatische afspraken worden gemaakt.

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Bestemmingsplannen

Doelstelling

Activiteit

Geven van juridisch kader voor ruimtelijke Besluitvormingsrijp maken plannen:
plannen

• Corus, Zeezicht, De Biezen,
Zuiderscheg, Leck en de Berge,
Averijhaven
• Startdocument Zeehaven

Winkelcentrum IJmuiden

Verhogen aantrekkelijkheid centrum voor

• Uitvoeren samenwerkingsovereen-

bewoners en winkeliers en zo mogelijk

komst tussen gemeente en Multi

toevoegen van woningen en overige

Vastgoed

functies in het centrumgebied.

• Voorbereiden realisatieovereenkomst
tussen gemeente en Multi Vastgoed
• Voorbereiden uitvoeren ontwerpen
bouwplan en openbare ruimte door
geselecteerde marktpartij en gemeente
• Voeren planologische procedures en
WVG kiosken
• Communicatietraject met
belanghebbenden / omwonenden

Velsen-Noord

Binnen de milieucontouren het leefklimaat Fysiek
van Velsen Noord verbeteren

Verbeteren kwaliteit openbare ruimte en
infrastructuur
Wonen
Vernieuwing van de woningvoorraad
Bedrijven
Hertstructurering bedrijvenstrook
Wijkermeerweg
Sociaal
Brede School
Sportpark Rooswijk
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Speerpunt
Oud IJmuiden

Doelstelling

Activiteit

Vervangen van 146 woningen en

• Uitvoering 1e en 2e fase

toevoegen van 200 woningen, waarvan

• Realisatie extra parkeervoorzieningen

een aantal woon/werkpanden.

en daarbij behorende flankerende

Leefbaarheid verbeteren volgens

maatregelen.

duurzaamheidmonitor (DPL)

Op verzoek van de Raad is er een
onderzoek gestart naar het realiseren van
extra parkeerfaciliteiten in de omgeving

Nieuw Helmduin

Faciliteren nieuwbouw scholen en

Nieuwe projectopdracht nog vast te

optioneel renovatie of nieuwbouw sporthal stellen in 2010
Grote Hout

Ontwikkelen bedrijventerrein en

• Voortzetten samenwerking gemeente

voormalige NAM-kade voor

en provincie

(havengerelateerde) bedrijven en

• Vaststellen ontwikkelvisie, exploitatie,

kadefuncties

verkavelingplan en rolverdeling van
betrokken partijen
• Verwerving subsidies en overige
bijdragen
• Optimale tijdelijke exploitatie en uitgifte
niet-kadegebonden gronden en vastgoed

Stadspark

Toevoegen kwalitatief goede woningen in • Voorbereiden bouw fase 4 en 5
IJmuiden en verbeteren kwaliteit

• Vernieuwen delen park en herinrichten

woonomgeving door herinrichten straten

Moerbergplantsoen

en park
Grote Buitendijk / Hofgeest

Ontwikkelen van een woon- en werkmilieu • Vaststellen ontwikkelplan, fasering en
(ca. 370 woningen) en 2

rolverdeling tussen gemeente en

speelvoorzieningen

marktpartijen / belanghebbenden
• Opstarten planologische procedures
• Huisvesting scouting

Kustvisie

Ontwikkelen van IJmuiden aan Zee op het • Overeenstemming bereiken met Marina

Woonvisie

Kernvoorraad betaalbare huur

gebied van recreatie, toerisme en wonen

Seaport en evt. andere marktpartij over te

binnen de randvoorwaarden van natuur

realiseren plan

en waterveiligheid

• Exploitatieovereenkomst afsluiten

Vaststellen gemeentelijk kader voor

Veld verkennen met wooncorporaties en

Integraal woonbeleid (beschikbaarheid;

andere betrokken partijen.

betaalbaarheid; kwaliteit)

Woonvisie doen vaststellen door de raad.

Uitvoering woonvisie

Besluit op basis van woonvisie

Het in stand houden en/of vernieuwen van Prestatieafspraken met de corporaties
de kernvoorraad voor huishoudens met

vernieuwen. Bevorderen van

een inkomen < € 33.000

doorstroming uit de kernvoorraad bij
scheefwonen.
Aanjagen woningbouw;
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
Flankerend beleid (ISV;
crisismaatregelen).

Handhaving

Uitvoeren van het jaarprogramma

Tijdelijke formatie van 2 fte’s; in

Toezicht en Handhaving

afwachting van kerntakendiscussie
(in relatie met programma 10; zie
toelichting bij dit programma)

Toelichting:
Ruimtelijk beleid
Met de herziening van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008, is het van belang dat op termijn
het gehele grondgebied van Velsen van actuele bestemmingsplannen wordt voorzien. In de invoeringswet van de nieuwe Wro is geregeld dat voor "verouderde” planvormen, zoals Uitbreidingsplannen in
Hoofdzaak, een overgangstermijn van 5 jaar geldt. Na deze termijn vervallen deze plannen. Bij de
prioritering van bestemmingsplannen is derhalve gekeken naar de “verouderde” planvormen. De
verouderde planvormen (zoals uitbreidingsplannen) dienen dus voor 1 juli 2013 in nieuwe planvorm te
zijn vastgesteld. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat de planvorming voor de gebieden Corus,
Zuiderscheg Zeezicht zal moeten worden afgrond, zodat tijdig een nieuw bestemmingsplan is
vastgesteld. Het opstellen van een startdocument is onderdeel van de totstandkoming van een
bestemmingsplan. Daarnaast worden bestemmingsplannen opgesteld om ontwikkelingen mogelijk te
maken. Hierbij moet het dan bijvoorbeeld gaan over zaken met een grote maatschappelijke urgentie
waaraan middels een aparte procedure meegewerkt zou moeten worden en het langer dan 2 jaar duurt
tot een reguliere herziening, één en ander zoals is vastgesteld in het beleidsstuk “Het ruimtelijk
functioneel kader en de nieuwe Wro”. In een startdocument worden de ruimtelijke uitgangspunten en
randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling vastgelegd. Hiermee wordt zorg gedragen voor een
integrale en kwalitatief hoogstaande ontwikkeling. Zonder volledig te zijn worden nog potentiële locaties
genoemd als Driehuis Zuidoost Rand en het Novaterrein in Santpoort-Zuid.
Wonen
Er is een landelijke verschuiving ingezet van volkshuisvesting naar wonen. ‘Wonen’ is meer dan fysieke
huisvesting. De woonomgeving, sociale kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid zijn integraal onderdeel van goed wonen. Om de gemeentelijke beleidsinzet transparant
neer te zetten wordt in 2011 een nieuwe woonvisie opgesteld, die rekening houdt met deze integraliteit en
voorzienbare ontwikkelingen, zoals de provinciale woonvisie en de te wijzigen Huisvestingswet.
Huisvesting in de regio krijgt vorm door openstelling van de woningmarkt bijvoorbeeld door ervaring op te
doen met de pilot Zuid-Kennemerland, Stimulering van nieuwbouw vindt plaats door actief samenwerking
te zoeken met ontwikkelaars voor diverse locaties (KPN, de Schouw Velsen Noord, Binnenhaven).Voorts
door toepassing van de crisis- en herstelwet waar mogelijk en de huisvesting van speciale doelgroepen
door bouw van woningen voor ouderen en moeilijk te huisvesten groepen.
Landschapsbeleid
Het Landschapsbeleidsplan is vastgesteld in januari 2010. Het uitvoeringsplan is ook gereed maar de
benodigde gelden zijn niet in de begroting opgenomen vanwege de uitgangspunten van de
Voorjaarsnota. Uitvoering kan daarom in 2011 niet plaatsvinden.
Het Groen- en Waterplan (Groene IJmond) heeft in 2010 vertraging opgelopen. In 2011 kan de uitvoering
van met name het Wijkeroogplantsoen worden aangepast en afgerond. Beide uitwerkingen van de
plannen zijn van directe invloed op het woongenot en de fysieke kwaliteit van de leefomgeving van
respectievelijk Velsen als geheel en Velsen Noord.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Ruimtelijke ordening en wonen

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

17.334

14.911

19.382

24.658

34.085

12.297

Baten

-15.914

-14.522

-17.594

-22.894

-32.454

-10.677

Exploitatieresultaat

1.421

389

1.788

1.764

1.631

1.620

Storting aan reserves

0

50

50

50

50

50

-214

-234

-300

-300

-300

-300

1.206

206

1.538

1.514

1.381

1.370

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

(zie

meting

2011

2012

2013

2014

rechterkolom)
Oppervlakte met actuele
bestemming (in ha)

prestatie Gemeentelijke

2010

977

2008

3

2009

9 resp.
616

2070

442

161

2078

3

3

3

10

10

10

10

resp.

resp.

resp.

resp.

650

650

650

650

10.500

10.400 10.300 10.200

registratie

Vastgestelde

prestatie Gemeentelijke

startdocumenten

registratie

Aantal maal toepassen
bestuursdwang in relatie

prestatie Gemeentelijke
registratie

tot het aantal
aangevraagde
vergunningen
Woningvoorraad

prestatie Woningmarktonderzoek 2009

- aantal woningen in de
kernvoorraad

2010

10.600

- aantal woningen voor
bijzondere doelgroepen
- prestatieafspraken met

2010

corporaties

herzien

- startdocumenten
bouwinitiatieven van
marktpartijen
% restauraties

prestatie Jaarrekening

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;
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Toelichting indicatoren
De indicatoren voor woningen voor bijzondere doelgroepen zijn tweede helft 2010 beschikbaar.
De prestatieafspraken met de corporaties 2006-2010 moeten in 2011 worden herzien. Zij worden
opgesteld op basis van de woonvisie. Het nieuwe college heeft besloten vooraf een strategische visie
voor 2040 op te stellen waardoor de planning van de woonvisie is aangepast. Besloten moet worden op
welke manier de prestatieafspraken in de tussenliggende periode vorm krijgen.

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ruimtelijk ontwikkeling
Bestemmingsplannen
Ruimtelijk beleid
Grondbeleid
Bouwgrondexploitatie
Vastgoed aan- en verkopen
Vergunningen
Toezicht
Wonen
Stedelijke vernieuwing
Monumentenzorg
Totaal

88

Lasten

1.329
399
144
23
12.348
1.043
1.089
196
517
7
241
17.334

Baten

-284
-35
-0,026
-3
-9.853
-1.648
-3.927
0
-297
0
-81
-16.128

Begroting 2010
V&W

1.045
364
144
20
2.495
-605
-2.838
196
220
7
160
1.206

Lasten

1.667
309
184
11
8.011
1.017
881
271
606
1.821
183
14.961

Baten

-669
0
0
0
-9.031
-1.227
-1.661
0
-346
-1.821
0
-14.755

Simulatie 2011
V&W

998
309
184
11
-1.020
-210
-780
271
261
0
183
206

Lasten

1.718
267
247
48
14.043
978
931
448
567
0
186
19.432

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Baten

-687
0
0
0
-13.806
-1.434
-1.661
0
-306
0
0
-17.894

V&W

1.031
267
247
48
236
-456
-730
448
261
0
186
1.537

Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Doelstellingen
De gemeente Velsen versterkt samen met partners de leefbaarheid en de veiligheid voor haar inwoners,
bedrijven en bezoekers.
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk

Indicatoren
• Het percentage bewoners dat zich in
de eigen woonbuurt onveilig voelt
• Het percentage bewoners dat
aangeeft overlast te hebben van
jongeren

Zichtbaar maken huiselijk geweld

• Aantal meldingen huiselijk geweld

Een aantrekkelijk vestiging- en ondernemingsklimaat voor ondernemers en

• Aantal meldingen van horeca-

bezoekers

overlast

Integer bestuurlijk handelen

• Aantal gevallen van non-integer
bestuurlijk handelen

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010:
Erkend moet worden dat overlast een belangrijk (negatief) aspect van de beleving van burgers van de
leefbaarheid van hun woonomgeving is. Integrale aanpak van (on)veiligheid blijft een onderwerp van
voortdurende aandacht en zorg. De kadernota Handhaving is al eerder vastgesteld en er worden
jaarprogramma’s uitgewerkt. De handhaving vindt o.a. plaats in de vorm van toepassing van de
bestuurlijke strafbeschikking.
De burgemeester heeft het instrument van tijdelijke uithuisplaatsing in geval van huiselijk geweld.
Waar er sprake is van overlast door jeugd, lopen er al diverse trajecten om overlast van jeugd(groepen)
tegen te gaan en waar mogelijk te voorkomen.
Er zijn twee instrumenten die kunnen worden ingezet bij overtredingen in de openbare ruimte (APV): de
bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking. Afweging van de voor- en nadelen van deze
instrumenten leidt tot een keuze voor de bestuurlijke strafbeschikking. Bekeuringen worden digitaal
uitgeschreven en doorgezonden naar het OM. Het CJIB verzorgt het incassotraject. De gemeente
ontvangt per overtreding een vergoeding.
De kadernota Integrale Veiligheid wordt nog dit jaar ter vaststelling aan de Raad aangeboden. De
gemeente heeft een regierol op dit vlak en stelt dit veiligheidsplan op in samenspraak met de diverse
(lokale) veiligheidspartners.
De uitkomsten van de tweejaarlijks gehouden leefbaarheidmonitor geven belangrijke informatie omdat
hier wordt aangegeven wat de burger belangrijk vindt. In de kadernota staan doelen die de komende
jaren moeten worden gehaald via projecten die (deels) binnen het wijkgerichte werken worden
uitgevoerd. In deze aanpak is in preventieve zin aandacht voor verschillende doelgroepen. Waar het de
doelgroep jeugd betreft met als doel tijdig negatieve ontwikkelingen te onderkennen en te voorkomen dat
jongeren in verkeerde circuits terecht komen.
De integratie van dit soort programma’s met programma’s vanuit (kader)nota’s van andere beleidsvelden
adviseren wij met kracht te bevorderen.
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Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Onderstaande speerpunten komen voort uit de Kadernota Integrale Veiligheid en/of zijn bij de
behandeling van de Voorjaarsnota als zodanig aangewezen:
Speerpunt
Kernbeleid integrale veiligheid

Doelstelling

Activiteit

Regie over integrale aanpak van

Opstellen en uitvoeren jaarplannen

veiligheidvraagstukken met politie,

integrale veiligheid

omliggende gemeenten en OM
Deelname aan Veiligheidshuis

Vermindering van criminaliteit en overlast Gezamenlijke en samenhangende aanpak

Kennemerland

door dadergerichte aanpak

met politie, justitie en hulpverlening

Ketenaanpak Pooierboyproblematiek

Vermindering aantal slachtoffers van

Gezamenlijke ketenaanpak ontwikkelen

pooierboys

en slachtofferschap herkennen

Optimaliseren veiligheidsgevoel en

Opstellen en uitvoeren jaarplannen

terugdringen inbreuken openbare orde

handhaving

Uitvoering wettelijke taken

Beleid ontwikkelen ter uitvoering Nota

Dierenrechten erkennen

Dierenwelzijn

Intensivering bestuurlijke handhaving

Uitvoering Nota Dierenwelzijn

Bredere aandacht voor huiselijk geweld
In het kader van de aanpak huiselijk geweld is voorlichting over het meldpunt nodig. Het doel is om
meldingen van huiselijk geweld laagdrempelig(er) te maken door voorlichting aan met name allochtone
groepen en op scholen. Daarnaast wordt werk gemaakt van een eenduidige registratie en uitwisseling
van informatie tussen partners. Speciale aandacht gaat naar gezinnen met kinderen. Een effectief middel
in de aanpak van huiselijk geweld is de tijdelijke uithuisplaatsing door de burgemeester op grond van de
Wet Tijdelijk Huisverbod.
Horecaoverlast
Bij horecaoverlast zal een onderscheid worden gemaakt tussen overlast van de reguliere horeca en
overlast tijdens evenementen. Bij overlast van reguliere horeca gaat de aandacht naar de aanpak van
loop- en slooproutes. Aandachtsgebieden zijn voorts de overlast van het buiten roken en het indrinken
door jongeren.
Bij overlast van evenementen zoekt de gemeente een evenwichtige balans tussen een uitnodigend
evenementbeleid en de veiligheid voor bezoekers en organisatoren in relatie tot handhavingcapaciteit. De
gemeente vervult een regierol bij het organiseren van overleg met betrokken hulpdiensten en andere
betrokkenen in het kader van de openbare orde en veiligheid.
Integer bestuurlijk handelen
De integriteit van het lokaal bestuur en het ondersteunend ambtelijk apparaat staat immer in de belangstelling. Er is een openbare lijst van nevenfuncties van burgemeester en wethouders en afspraken over
integer handelen staan in gedragscodes en verordeningen. Het integriteitbeleid zal worden aangescherpt/
geactualiseerd.
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Integrale veiligheid
In 2010 is de Kadernota Integrale Veiligheid door de raad vastgesteld. In deze nota is een veiligheidsbeeld van Velsen opgesteld met de doelstellingen voor de komende vier jaar. De doelstellingen worden
uitgewerkt in een jaarplan dat door het college wordt vastgesteld. Hierin worden projecten/activiteiten
benoemd die integraal met externe partners worden uitgevoerd.
De gemeente heeft hierover wettelijk de regie. Hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.
Veiligheidshuis Kennemerland
In Haarlem is op initiatief van BZK binnen de Veiligheidsregio Kennemerland een Veiligheidshuis
geopend. Hierin werken politie, justitie, hulpverlening en gemeente samen aan opsporing, vervolging,
berechting en hulpverlening. Doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld
en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit.
Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op
gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent.
Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.
Het Veiligheidshuis richt zich op de volgende dadergroepen: *meerderjarige veelplegers,
* jeugd(ige veelplegers), * daders van huiselijk geweld, * ex-gedetineerden (nazorg) en * overlastgevende
personen.
Pooierboy-problematiek
Pooierboys zijn personen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten op het gebied van
mensenhandel, meer in het bijzonder gedwongen prostitutie. Op voorspraak van de regionale driehoek
wordt gekozen voor een ketenaanpak van deze problematiek in Kennemerland. Hieraan voorafgaand is
onder meer overleg gepleegd met scholen en welzijnsinstellingen over elementaire aandachtspunten en
een mogelijke aanpak. Doel van de aanpak is het voorkomen dat c.q. terugdringen van het aantal meisjes
dat door pooierboys in de prostitutie belandt. Hiertoe wordt de samenwerking tussen de ketenpartners
geïntensiveerd en wordt het sneller herkennen van slachtofferschap bevorderd.
Bestuurlijke handhaving
In 2010 is begonnen met de gerichte handhaving op de in het Jaarkader 2009/ 2010 benoemde
speerpunten zoals jeugd- en horecaoverlast, dierenuitwerpselen, verkeer rond scholen, illegale bewoning
en bouwen zonder vergunning. Ook voor 2011 worden weer speerpunten in een jaarkader vastgesteld.
De invoering van de Bestuurlijke strafbeschikking en betere samenwerking met de politie zullen een
positieve invloed hebben op de bestrijding van de zgn. “kleine ergernissen”.
De verschillende handhavende instanties zullen samen optrekken om “slimmer handhaven” te
effectueren. In eerste aanleg binnen de gemeente zelf en vervolgens ook met externe partijen. Bezien
wordt of hiermee het gewenste niveau van handhaving wordt bereikt dan wel dat extra formatie nodig is
en welke organisatorische vorm het meest passend is.
Meegewerkt zal worden aan de totstandkoming van de Regionale Havenverordening Fase II. Deze zal de
administratieve belasting voor zowel bedrijfsleven als gemeenten sterk verminderen doordat men in
plaats van het aanvragen van een vergunning vaak zal kunnen volstaan met het doen van een melding.
Dierenwelzijn
Het idee is om de uitvoering van wettelijke taken niet meer door derden te laten verrichten op basis van
subsidiëring, maar op basis van dienstverlening. Het betreft het opvangen en vervoeren van zwerfdieren
en het ophalen van kadavers. Daarnaast wordt een begin gemaakt met beleidsontwikkeling op een aantal
in de door uw raad vastgestelde Nota Dierenwelzijn benoemde onderwerpen zoals schuilstallen, honden,
paarden, in het wild levende dieren en evenementen met dieren.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Openbare Orde en veiligheid

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

6.396

5.739

5.752

5.752

5.750

5.742

Baten

-105

-88

-88

-88

-88

-88

Exploitatieresultaat

6.291

5.651

5.664

5.664

5.662

5.654

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.291

5.651

5.664

5.664

5.662

5.654

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

(zie

meting

2011

2012

2013

2014

rechterkolom)
Percentage inwoners met

Effect Leefbaarheidmonitor 2009

22% (2007:

onveiligheidsgevoelens

20%)

Waarvan in eigen buurt

69% (2007:

Daling #

Daling

#

Daling #

Daling

#

18%

#

18%

#

65%)
Het percentage bewoners dat

Effect Leefbaarheidmonitor 2009

aangeeft overlast te hebben

18% (2007:
19%)

van jongeren.
Aantal meldingen van

Effect Politie Kennemer-

horecaoverlast.

2009

n.n.b

n.n.b

n.n.b n.n.b

n.n.b

2009

0

0

0

0

land

Aantal gevallen van noninteger bestuurlijk handelen

Effect Gemeentelijke

0

registratie

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats;
Toelichting indicatoren:
De indicatoren behorende bij de doelen zijn te groeperen naar vier van de vijf thema’s die zijn afgeleid
van het kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor het vijfde
thema - fysieke veiligheid - zijn geen indicatoren opgenomen. Dit is in overleg met de raad besloten
(workshop indicatoren 2010). Alle genoemde indicatoren vinden hun oorsprong in de door de raad
vastgestelde kadernota integraal veiligheidsbeleid 2010-2014.
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Thema
Veilige woon- en leefomgeving

Indicator
• Het percentage bewoners van Velsen dat zich in de eigen
woonbuurt onveilig voelt.
• Het percentage bewoners dat aangeeft overlast te hebben van
jongeren.

Bedrijvigheid en Veiligheid

• Aantal meldingen van horecaoverlast.

Jeugd en veiligheid

• Het percentage bewoners dat aangeeft overlast te hebben van
jongeren.

Integriteit van het lokaal bestuur

• Aantal gevallen van non-integer bestuurlijk handelen

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Integrale Veiligheid
2 Openbare orde
3 Crisisbeheersing Gemeentelijke Diensten
4 Brandbestrijding lokaal
5 Rampenbestrijding
Totaal

94

Lasten

187
572
194
4.885
558
6.396

Baten

0
-46
0
-59
0
-105

Begroting 2010
V&W

187
526
194
4.826
558
6.291

Lasten

172
372
177
4.460
558
5.739

Baten

0
-39
0
-49
0
-88

Simulatie 2011
V&W

172
333
177
4.411
558
5.651

Lasten

131
436
167
4.460
558
5.752
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Baten

0
-39
0
-49
0
-88

V&W

131
397
167
4.411
558
5.664

Programma 11 Bevolkingszaken en
burgerparticipatie
Doelstellingen
•
•

Dienstverlening aan de inwoners van Velsen
Adequate interactie met inwoners en instellingen en bedrijven
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken

Indicatoren

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van

Tevredenheid van de burgers

persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken

Na de definitieve invoering van de
publieksdienstverlening zal een meetinstrument worden ontwikkeld m.b.t. de
klanttevredenheid

Bij tal van activiteiten die door verenigingen, bedrijven, organisaties en/of

% dekking activiteiten

burgers worden ontwikkeld, zoveel mogelijk garanderen van openbare orde en
veiligheid
Via participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van en samenwerking Via leefbaarheidmonitor, burgerpanels en
met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake activiteiten en

participatieprojecten

ontwikkelingen die een wijk, een groep of de samenleving raken
Via de gemeentelijke communicatiemiddelen helder en gestructureerd

Bekendheid met de infopagina en de

communiceren met bewoners, organisaties en bedrijfsleven, stakeholders, etc.

webpagina

Het betrekken van burgers bij het besturen van de stad door middel van actief

Leefbaarheidmonitor en burgerpanels en

en gestructureerd informeren

onderzoeken

(Korte) Toelichting op het beleid
Coalitieakkoord 2010:
In de door de Raad vastgestelde nota ‘We houden contact’ staat dat zowel Burgers, Raad als College
onderwerpen kunnen aandragen voor burgerparticipatie. Wij gaan dit instrument gebruiken bij de
discussie over de lange termijn visie, na de discussie binnen het stadhuis. Afhankelijk van het onderwerp
kunnen de doelgroepen/stakeholders dan worden gekozen. Voor de toekomst is het gewenst om een
aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven voor jonge huishoudens. Deze groep zou bij die discussie
één van de doelgroepen moeten zijn.
Samen met de griffie kan bekeken worden hoe het politieke besluitvormingsproces een centralere rol in
de Velsense samenleving kan vervullen door middel van het Raadsplein.
Wij streven naar een verlaging van de drempel naar 7.500 ondersteuners voor het houden van een
raadplegend referendum, nadat op het inleidend verzoek (ondersteund door tenminste 250
kiesgerechtigden) positief is beschikt. Dit kan vrij eenvoudig geschieden door aanpassing van de
verordening.
Het onderwerp “respectvolle samenleving” blijft lokaal en nationaal aandacht houden. Daarbij geldt dat de
gemeente zelf haar burgers en andere partners met respect tegemoet treedt en behandelt.
Een respectvolle samenleving kan bereikt worden door het ontwikkelen van burgerschap. Op dit punt
gebeurt al veel, dat verder verbreed kan worden (zoals het verenigingsleven). Wij kiezen voor een
positieve benadering van het onderwerp door ontwikkeling van burgerschapszin als speerpunt te nemen.
Beperking en vereenvoudiging van regelgeving wordt ingezet om inwoners en bedrijfsleven te faciliteren;
er worden geen regels vastgesteld die in redelijkheid niet te handhaven zijn.
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Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Wijkgerichte dienstverlening

Doelstelling

Activiteit

Het bijdragen aan een leefbare omgeving Herijking in 2010 en 2011 van de
wijkgerichte dienstverlening

Interactie communicatie via website

Stimuleren van burgerparticipatie en

Website wordt vernieuwd in kader

interactieve beleidsvorming

klantgerichte dienstverlening met speciale
aandacht voor burgerparticipatie via
digitale mogelijkheden. Het is
noodzakelijk voor de gemeente Velsen
om de komende jaren de contacten met
de inwoners, het bedrijfsleven en de
maatschappelijke organisaties via nieuwe
en actuele inzichten te organiseren. In
2010 is de basis gelegd. Voor de
uitvoering in 2011 is voor de uitvoering
van de burgerparticipatie/panels geld
benodigd.

Vereenvoudiging gegevensverstrekking

Administratieve lastenverlaging burgers

Implementeren richtlijnen minister van
Justitie

Verkiezingen

Nastreven stemproces

De volgende verkiezingen (Provinciale
Statenverkiezing) zijn in maart 2011 te
verwachten.

Burgerparticipatie
De gemeente wil inwoners en maatschappelijke organisaties actiever betrekken bij de voorbereiding van
beleid en projecten. Dit noemen we samenspraak. In het gemeentelijk beleidskader staan uitgangspunten
en randvoorwaarden om samenspraak tot een succes te maken. Raad en college bepalen welke
onderwerpen en dossiers interactief via burgerparticipatie worden opgepakt.
Wijkgerichte dienstverlening
In 2011 zal samen met de partners op basis van de nieuw ontwikkelde wijkplannen geprobeerd worden
de wijkgerichte dienstverlening verder te verfijnen en te verbeteren. De kennis, kunde en ervaring van de
wijkplatforms zal daarbij verder worden benut. In de wijkplannen wordt, op basis van een karakteristiek
van de wijk, maatregelen, plannen en wijkinitiatieven geïnitieerd. Tevens zullen initiatieven vanuit de wijk
worden gestimuleerd en aangemoedigd. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid van de burger, waar nodig ondersteund door de partners.
Verder zal gebruik worden gemaakt van de evaluatie eind 2010 van deze vorm van dienstverlening.
Naar verwachting kan de communicatie vanuit de gemeente over de wijkgerichte dienstverlening worden
verbeterd als de nieuwe website in de lucht is. Informatie over wat zich afspeelt in de wijk wordt
verkregen via de partners, het wijkplatform, de wijkschouwen en het burgerpanel. Daarnaast komt
informatie via het meldpunt en via de medewerkers van de ploegen die werken in de wijken.
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Bevolkingszaken en burgerpart.

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

2.564

2.772

2.589

2.575

2.576

2.576

Baten

-1.424

-1.202

-1.492

-1.492

-1.492

-1.492

Exploitatieresultaat

1.139

1.570

1.097

1.082

1.083

1.083

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

-75

0

0

0

0

1.139

1.495

1.097

1.082

1.083

1.083

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Toelichting:
Autonome ontwikkelingen leiden ertoe dat er op het onderdeel persoonsdocumenten aan de inkomstenkant structureel meer geld binnenkomt. De kosten van de persoonsdocumenten lopen door deze
ontwikkeling ook hoger op, zodat een aanpassing in de meerjarenbegroting 2011-2014 van toepassing is.

Indicatoren:
Zie programma 16 Dienstverlening.

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Persoonsdocumenten en burgelijke stand
2 Wijkgericht werken
3 Communicatie en voorlichting
Totaal

98

Lasten

1.762
40
761
2.564

Baten

-1.415
0
-9
-1.424

Begroting 2010
V&W

347
40
752
1.139

Lasten

1.775
133
864
2.772

Baten

-1.202
0
-75
-1.277

Simulatie 2011
V&W

573
133
789
1.495

Lasten

1.721
148
720
2.589
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Baten

-1.492
0
0
-1.492

V&W

229
148
720
1.097

Programma 12 Raad en raadondersteuning
Doelstellingen
Uitvoeren van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak door de
gemeenteraad.
•
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Samenstelling gemeenteraad van de gemeente Velsen

Voorzitter: de heer F.M. Weerwind
Griffier: mw. J.P.E.M. Huijs

VVD:
Mw. H.S. Langendijk-Meijer
P. de Bruijn
A.F. Kouthoofd
Mw. T. Mastenbroek-Wesseling
Mw. A.C. Nienhuis

PvdA:
C. Ockeloen
Mw. M. van den Brenk-Steijn
R. Cruz Linde
B.J.J. Hendriks
S. Oraz

Velsen Lokaal:
Mw. M.G.J.E. Vos-Vester
M.M. Gregoire
J.P. van Ikelen
Mw. A.M. van Ombergen-Vester
Mw. H.M. Teske-Post

D66 Velsen:
H. Wijkhuisen
Mw. H. Kat
A. Uytendaal
Mw. E.H. Zorgdrager-van Laar

LGV:
G. Vosse
F. Bal
P. van Deudekom
L. Kwant

CDA:
Mw. A.C. Eggermont
G.J.W. van der Hulst
Mw. D. Sintenie-Wiegers
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Groen Links:
E.J. Merhottein
Mw. R. de Haan
M.M. Hillebrink

SP:
Mw. M. Koedijker
F. Vrijhof

ChristenUnie:
F.J. Korf
Beryl Dreijer:
Mw. H.B.E. Dreijer

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.

Meerjarige beleidsontwikkelingen
Na de verkiezingen van 3 maart 2010 is er veel aandacht voor de training en introductie van nieuwe
raadsleden, maar ook voor het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op werkwijze en processen. De
rolverdeling tussen raad en college komt daarbij natuurlijk ook nadrukkelijk aan de orde. Dit traject is in
maart 2010 gestart, maar vraagt ook in de jaren daarna de nodige aandacht.
• De raad heeft na de verkiezingen van 3 maart 2010 besloten dat er een duidelijker onderscheid moet
komen tussen de (informatieve, beeldvormende, oordeelsvormende, brainstormende) sessies en de
besluitvormende raadsvergadering. Belangrijk is dat de fracties in het Raadsplein expliciet de
keuzemogelijkheden van alle onderwerpen willen benoemen en dat ze bereid zijn daarover het politieke
debat aan te gaan. Als dat het uitgangspunt is moeten vergaderingen zo ingericht zijn dat de afweging
van de verschillende mogelijkheden goed naar voren kan worden gebracht, dat de fracties kunnen
verantwoorden waarom ze een bepaalde keuze maken en dat ook duidelijk kan worden dat niet aan alle
belangen tegemoet kan worden gekomen. Daardoor zou in de samenleving duidelijk moeten worden wat
de taken en bevoegdheden van de raad als geheel zijn en wat binnen die context de (politieke)
standpunten van de verschillende fracties zijn. Door de raadsvergadering op een aparte avond te plannen
komt deze besluitvormende bijeenkomst meer tot zijn recht, er is ruimte om discussies en debatten te
agenderen. Een van de punten waarover grote eenstemmigheid bestaat is de noodzaak van een goede
termijnplanning. De planning- & controlcyclus, de onderwerpen uit de financiële verordening ex art. 212
Gemeentewet, de lopende grote projecten en de belangrijke onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s
moeten in een goede planning samengebracht kunnen worden zodat raad en college zich daaraan vast
kunnen houden. Door de splitsing tussen Carrousel (de sessies) en raadsvergadering zijn er meer
mogelijkheden voor enerzijds gezamenlijke acties van de hele raad (informatieve sessies, hoorzittingen
e.d.) en politieke profilering in de debatten in de raadsvergadering. Evaluatie van de gekozen werkwijze
en van de nieuwe termijnplanning zal half 2011 plaatsvinden.
•
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• Bij raad en griffie is behoefte aan meer sturing op de informatievoorziening met daarbij ook de
mogelijkheid voor anderen (intern – college en organisatie en extern – burgers, bedrijven e.d.) om via de
website de informatiesystemen goed te kunnen raadplegen. Dit zal in goed overleg met de organisatie
worden uitgewerkt zowel wat betreft de verbetering van de website als de digitalisering van de
dienstverlening in brede zin.
• Raadscommunicatie krijgt in toenemende mate zijn eigen plek. Een duidelijker beeld van de raad bij de
inwoners en het betrekken van burgers bij het raadswerk vormen de speerpunten voor de komende tijd.
Daarnaast wordt natuurlijk ook verder gewerkt aan de lopende communicatieactiviteiten.
• Om jongeren bij de politiek te betrekken wordt, in aanvulling op de bestaande activiteiten vanuit het
John van Dijkfonds, nagedacht over nieuwe, creatieve en flexibele methoden die aansprekend zijn voor
deze groep.

Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Raad en raadondersteuning
Lasten

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

1.008

1.158

1.194

1.194

1.194

1.194

0

0

0

0

0

0

Exploitatieresultaat

1.008

1.158

1.194

1.194

1.194

1.194

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

1.008

1.158

1.194

1.194

1.194

1.194

Baten

Financieel resultaat

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Raad
2 Raadsondersteuning
Totaal

102

Lasten

633
375
1.008

Baten

Begroting 2010
V&W

0
0
0

633
375
1.008

Lasten

699
459
1.158

Baten

Simulatie 2011
V&W

0
0
0

699
459
1.158

Lasten

703
491
1.194
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Baten

V&W

0
0
0

703
491
1.194

Programma 13 College en collegeondersteuning
Doelstellingen
Adequate voorbereiding en uitvoering van besluitvorming.
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Portefeuilleverdeling College van Burgemeester en Wethouders gemeente Velsen

Burgemeester F.M. Weerwind
- Openbare orde en veiligheid
- Brandweer en rampenbestrijding
- Regionale samenwerking
- Wettelijke taken
- Algemene zaken
- Communicatie
- Personeel en organisatie
- Burgerzaken
- Informatiebeleid en automatisering
- Facilitaire zaken
- GEO-informatie
- Publiekszaken

Wethouder drs. A. Verkaik
- Ruimtelijke ordening
- Omgevings- en coördinatie vergunningen
- Economische zaken
- Sociale Zaken
- Arbeidsmarktbeleid
- Inburgering
Projecten:
- Winkelcentrum
- Grote Buitendijk
- Grote Hout
Wijkwethouder IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Driehuis

Wethouder mw. ir. A.V. Baerveldt
- Onderwijs
- Sport, recreatie en toerisme
- Jeugdbeleid
- Volksgezondheid
- Openbaar vervoer
Projecten:
- Kustvisie
- Nieuw Helmduin
- Rooswijk
Wijkwethouder Velserbroek
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Wethouder R. Vennik
- Financiën
- Belastingen
- Verkeer en vervoer
- Openbare werken
Project:
- Oud IJmuiden
Wijkwethouder Zee- en Duinwijk en IJmuiden-West

Wethouder R.G. te Beest
- Wonen
- Grondzaken
- Welzijn
- Wijkgerichte dienstverlening
- Lokale Senioren Agenda
- Handhaving en Toezicht
Project:
- Velsen Noord
Wijkwethouder Santpoort-Noord en Velsen-Noord

Wethouder W.E. Westerman
WMO
Milieu
• Groen- en landschapsbeleid
• Coördinatie Mondiale Bewustwording
• Kunst en Cultuur
• Monumentenbeleid
• Dierenwelzijn
Project:
• Blekersduin
Wijkwethouder Santpoort Zuid en Velsen-Zuid
•

•

Gemeentesecretaris
D. Emmer
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Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
College en coll.-ondersteuning

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

6.059

2.642

1.935

1.112

1.073

1.120

Baten

-1.207

0

0

0

0

0

Exploitatieresultaat

4.852

2.642

1.935

1.112

1.073

1.120

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

4.852

2.642

1.935

1.112

1.073

1.120

Financieel resultaat

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 College van Burgemeester en Wethouders
2 Bestuurlijke samenwerking
3 Bestuursondersteuning
4 Algemene lasten en baten
5 Dienstverlening
Totaal
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Lasten

1.461
25
1.494
3.080
0
6.059

Baten

-29
0
0
-1.179
0
-1.207

Begroting 2010
V&W

1.432
25
1.494
1.901
0
4.852

Lasten

1.466
0
846
330
0
2.642

Baten

Simulatie 2011
V&W

0
0
0
0
0
0

1.466
0
846
330
0
2.642

Lasten

1.488
0
351
96
0
1.935
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Baten

V&W

0
0
0
0
0
0

1.488
0
351
96
0
1.935

Programma 14 Middelen en accommodatiebeheer

Doelstellingen
•
•

Faciliteren van de organisatie in brede zin
Tevreden klanten
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Wat willen we met het programma bereiken?
Wat willen we bereiken
Het bevorderen van een goed functioneren van de organisatie-

Indicatoren
Aantal meldingen en klachten

onderdelen
Het leveren van actuele, betrouwbare en volledige

Het aantal klachten van de klanten over de verstrekte

basisinformatie

basisinformatie

Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van algemene,

• Verzamelbiljet gemeentelijke belastingen dagtekening 28

gemeentelijke belastingen.

februari 2011
• Realisatie geraamde opbrengsten
• Het aantal bezwaar- en beroepschriften
• Percentage automatische incasso

Het functioneel in standhouden van gemeentelijke

Aantal klachten gebruikers accommodaties

accommodaties
Vereenvoudiging ICT beheer

Serviceovereenkomst met de gebruikersorganisatie

Verhoging van de continuïteit d.m.v. het inrichten van een

Inrichten uitwijkvoorziening

uitwijkomgeving

(Korte) Toelichting op het beleid

Basisregistratie
De overheid verbetert haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Met goede basisregistraties wordt
informatie toegankelijker voor de diverse taken, zoals dienstverlening aan de burger, van
overheidsinstanties. Het ‘vragen naar de bekende weg’ mag straks niet meer. Alle overheidsorganisaties
zijn verplicht gebruik te gaan maken van de basisregistraties. Het verplichte gebruik wordt vastgelegd in
de wet. Dit bespaart burgers en bedrijven tijd en moeite in hun contact met de overheid. Ook draagt het
bij aan effectievere fraudebestrijding, wetshandhaving en kostenbesparing. Bij het delen van de
gegevens is de privacy gewaarborgd. Om de gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid
momenteel het stelsel van basisregistraties op.
Nieuwbouw wijkposten, renovatie Stadhuis:
Zie toelichting hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.2.
Inkoop
Velsen wil de inkoopfunctie de komende jaren op een hoger niveau brengen. Bovendien is het de ambitie
om in 2015 voor 100% duurzaam in te kopen, waarbij aspecten als milieu en sociaal verantwoord een
prominente plaats krijgen in het geheel.
Hiertoe is het inkoopbeleid in 2010 geëvalueerd en bijgesteld. Er is een inkoopactieplan opgesteld aan de
hand waarvan de doelstellingen van het beleid successievelijk moeten worden gehaald. Dit plan ziet o.a.
op instrumenten om het inkoopproces op duurzaamheid, rechtmatigheid en doelmatigheid te kunnen
monitoren en toetsen.
Juridische kwaliteitszorg
Met juridische kwaliteitszorg willen we bereiken dat vastgesteld beleid de juridische toets der kritiek kan
doorstaan en dat besluiten op grond hiervan en op grond van de wet in bezwaar en (hoger) beroep stand
houden. Uiteraard zullen wij dit monitoren.
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Juridische kwaliteitszorg zal zich dit jaar vooral richten op het opstellen van een nieuw actueel
mandaatregister, organiseren van incompany cursussen voor het bijhouden van deskundigheid,
implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, beheer van een regelingenbank en het opzetten van een
organisatiebreed juristenoverleg. Daarnaast zal uitvoering worden gegeven aan het opgestelde juridisch
kwaliteitsplan.
Energie
Momenteel loopt een onderzoek waarin speciaal aandacht wordt besteed aan het doorvoeren van
energiebesparende maatregelen, die op korte- / middel lange termijn een positief effect hebben op de
energielasten (gas, elektra en water). Daarnaast wordt in overleg met de netbeheerder nagegaan of
slimme meters kunnen worden geplaatst. Tenslotte doet de gemeente in breder verband mee met een
Europese aanbesteding voor een nieuw gascontract.
Begraafplaatsen
In 2010 vindt een onderzoek plaats naar de drie begraafplaatsen van de gemeente. Op basis daarvan
ontstaat meer inzicht in de huidige situatie met betrekking tot de begraafplaatsen en de gemeentelijke
dienstverlening. Dit moet verder resulteren in een vernieuwd beheerplan voor de begraafplaatsen.
Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt
Informatievoorziening

Doelstelling

Activiteit

Invoering Basisregistratie

Grootschalige Basiskaart van Velsen

grootschalige topografie (BGT),

migreren naar de eisen van de

verplichte aansluiting (voor zover nu

basisregistratie BGT

bekend) 1 januari 2013
Het nieuwe Handelsregister wordt, als Kiezen van een informatieproduct dat
onderdeel van het stelsel van

aansluit bij de behoeften van de

basisregistraties van de overheid, de

binnengemeentelijke gebruikers. De

basisregistratie voor ondernemingen

informatie vanuit een centraal punt

en rechtspersonen. Alle overheden,

beschikbaar te stellen aan alle binnen-

waaronder de gemeenten, worden

gemeentelijke gebruikers. Hierbij zal

voor 2014 verplicht aangesloten op dit ook het terugmelden van onjuistheden
stelsel. Dit draagt bij aan een

centraal worden belegd.

efficiëntere overheid en aan een
betere dienstverleningen aan
ondernemers. Bedrijven hoeven hun
gegevens dan nog maar één keer te
verstrekken.
Juridische kwaliteitszorg

Organisatie in lijn met (Europese)

Juridische kaders scheppen

regelgeving

Opzetten breed juristenoverleg
Uitvoeren juridisch kwaliteitsplan

Inkoop en aanbesteding

Heffingen

Duurzame, recht- en doelmatige wijze Uitvoeren van nieuw inkoopbeleid
van aanbesteden en inkopen

volgens actieplan

Samenwerking met andere partijen

Onderzoek naar uitbreiden
werkzaamheden voor de gemeente
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit
Uitgeest. Betreft de werkzaamheden
inzake de Wet WOZ

Heffingen

Geautomatiseerde kwijtschelding

Inrichten software en uitwisseling

verwerken op verzamelbiljet

gegevens met inlichtingenbureau

gemeentelijke belastingen voor Velsen

Heffingen

Invoeren digitale nota

Inrichting software

Heffingen

Invoeren persoonlijke internetpagina

Onderzoek naar de mogelijkheden

voor de burger in Velsen

binnen Dimpact

Geautomatiseerde afname gegevens

Afstemmen WOZ en BAG gegevens

Heffingen

BAG voor Velsen en Uitgeest per 1 juli
2011
Heffingen

Heffingen

Invoering Wet personen-

Verwerken consequenties invoering

vennootschappen

Wet

Publiceren verordeningen en

Inrichting software

beleidsregels op internet per
01.01.2011

Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Middelen en
accommodatiebeheer

Rekening
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Lasten

23.686

22.952

22.565

21.874

20.768

20.484

Baten

-4.997

-4.501

-4.380

-4.157

-3.332

-3.292

Exploitatieresultaat

18.689

18.450

18.185

17.716

17.436

17.192

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

-21

0

0

0

0

0

18.668

18.450

18.185

17.716

17.436

17.192

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Indicatoren:
Gemeente Velsen:
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

2011

2012

2013

2014

(zie rechterkolom) meting
Aantal bezwaarschriften

Prestatie

Belastingpakket 2009

1.688

1.500

1.450

1.400

1.350

Aantal afgehandelde

Prestatie

Belastingpakket 2009

88%

99 %

99 %

99 %

99 %

bezwaarschriften per 31
december
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Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde

2011

2012

2013

2014

(zie rechterkolom) meting
Gemiddelde afhandeltijd

Prestatie

bezwaarschriften

(in weken)

Belastingpakket 2009

16

15

14

14

13

Aantal verzoekschriften

Prestatie

Belastingpakket 2009

1.825

2.100

2.050

2.000

1.950

Aantal afgehandelde

Prestatie

Belastingpakket 2009

100%

100%

100%

100%

100%

Gemiddelde afhandeltijd

Prestatie

Belastingpakket 2009

1

1

1

1

1

verzoekschriften

(in weken)

Aantal beroepschriften

Prestatie

Belastingpakket 2009

23

30

25

20

15

Aantal klachten belastingen

Prestatie

Corsa

3

0

0

0

0

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket 2009

5.403

7.000

7.000

7.000

7.000

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket 2009

1.975

2.000

2.000

2.000

2.000

Aantal automatische incassi Waarde

Belastingpakket 2009

18.594

19.000 19.500 20.000 20.500

verzoekschriften per 31
december

2009

en invordering

Gemeente Uitgeest
Indicator

Type

Aantal klachten belastingen en Prestatie

Bron

Corsa

Laatste meting (zie

Waarde

rechterkolom)

meting

2009

2011

2012 2013 2014

0

0

0

0

0

invordering
Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket 2009

290

300

300

300

300

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket 2009

96

100

100

100

100

Aantal automatische incassi

Waarde

Belastingpakket 2009

3.160

3.200

3.250 3.300 3.350

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Managementondersteuning
2 Interne dienstverlening
3 Ruimtelijke informatie
4 Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ
5 Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.
6 Beheer en onderhoud gem.accommodaties
7 Verzekeringen
Totaal

Lasten

5.365
8.631
1.272
1.141
18
6.637
621
23.686

Baten

0
-2.373
-0,566
-211
0
-2.222
-210
-5.017

Begroting 2010
V&W

5.365
6.258
1.271
930
18
4.415
411
18.668

Lasten

4.975
9.115
1.333
1.339
19
5.744
426
22.952

Baten

0
-2.321
0
-9
0
-2.170
-1
-4.501

Simulatie 2011
V&W

4.975
6.794
1.333
1.330
19
3.574
425
18.450

Lasten

4.945
8.891
1.341
1.405
17
5.690
277
22.565
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Baten

0
-1.981
0
-247
0
-2.150
-1
-4.380

V&W

4.945
6.909
1.341
1.157
17
3.540
275
18.185
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Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen
Doelstellingen
Dit programma omvat de aangetrokken 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.

•
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Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken
Het zorgvuldig en efficiënt opleggen en innen van belastingen en

Activiteit
Tijdig opleggen van de belastingaanslagen

heffingen, die de gemeenteraad heeft vastgesteld
Met inachtneming van kapitaalmarktontwikkelingen en gelet op het

Rentevisie van het rentecomité,

risicoprofiel streven naar een optimaal renteresultaat

uitgedrukt in een rentepercentage

Het analyseren van en anticiperen op landelijke ontwikkelingen ten

Adequate analyse in de tussenrapportage waarna

aanzien van het gemeentefonds, waarbij de gevolgen voor de algemene

er bijgestuurd kan worden

uitkering van Velsen zo concreet mogelijk in beeld worden gebracht
Het voorzien in een financiële buffer voor onvoorziene en bestuurlijk

Volgen verloop onvoorziene en bestuurlijk

onontkoombare uitgaven dit in relatie tot het weerstandsvermogen

onontkoombare uitgaven

Financieel gezonde gemeente

Sluitende (meerjaren)begroting

Toelichting op de activiteiten:
Rentevisie van het rentecomité:
• 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.
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 afgerond per 30 november
• Het jaarlijks in de heffing betrekken van alle belastbare objecten en subjecten volgens de
belastingverordening
• Opleggen van het verzamelbiljet gemeentelijke belastingen per 28 februari 2011
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Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunten
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Door vermindering van aan te trekken leningen een

Door constante afstemming intern een

Constante interne

verhoging van het renteresultaat te bewerkstelligen

optimale inschatting te maken van het

afstemming

aan te trekken vermogen

Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma
Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2009

Lasten

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

179

-2.637

0

0

0

0

Baten

-86.392

-76.439

-78.086

-77.134

-76.602

-76.479

Exploitatieresultaat

-86.213

-79.076

-78.086

-77.134

-76.602

-76.479

Storting aan reserves

2.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-83.853

-79.076

-78.086

-77.134

-76.602

-76.479

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Overzicht algemene dekkingsmiddelen:
Algemene uitkering

58564

Omroerend goedbelasting

13.839

Deelnemingen

700

Geldleningen

4.958

Toeristenbelasting

233

Precario

35

Totaal algemene dekkingsmiddelen

19814

Niet inbare belasting

-245

Totaal programma

78.086

Indicatoren:
Indicator

Type

Rentevisie van het rentecomité

Bron

Waarde Rentecomité

Laatste meting (zie

Waarde

rechterkolom)

meting

2008

4.5%

2011

4,5%

2012

4,5%

2013

4,5%

2014

4,5%

uitgedrukt in een rentepercentage

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

115

Indicator

Type

Aantal WOZ-beschikkingen

Bron

Waarde Belasting-

Laatste meting (zie

Waarde

rechterkolom)

meting

2011

2012

2013

2014

2009

20.158

20.000 20.200 20.400 20.550

2009

31.476

31.500 31.800 31.950 32.110

2009

3.708

3.700

2009

35.184

35.200 35.500 35.650 35.800

pakket
Aantal woningen

Waarde Belastingpakket

Aantal niet-woningen

Waarde Belasting-

3.700

3.700

3.700

pakket
Aantal WOZ-objecten

Waarde Belastingpakket

Toelichting indicatoren
De renteomslag is vastgesteld op 4,5%, de interne renteberekening is op dit moment lager dan het
renteomslagpercentage.

Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

1 Deelnemingen
2 Geldleningen en overige financiële midd.
3 Gemeentelijke belastingen
4 Algemene uitkering
5 Diverse baten en lasten
9 Saldo rekeningresultaat na bestemming
Totaal

116

Lasten

0
0,105
0
2
176
2.359
2.538

Begroting 2010

Baten

V&W

-718
-4.316
-14.553
-66.423
-381
0
-86.392

-718
-4.316
-14.553
-66.421
-204
2.359
-83.853

Lasten

0
-2.637
0
0
0
0
-2.637

Simulatie 2011

Baten

V&W

-900
-1.686
-13.703
-60.150
0
0
-76.439

-900
-4.323
-13.703
-60.150
0
0
-79.076

Lasten
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0
0
0
0
0
0
0

Baten

V&W

-700
-4.958
-13.863
-58.564
0
0
-78.086

-700
-4.958
-13.863
-58.564
0
0
-78.086

Programma 16 Dienstverlening
Doelstelling
Realiseren van een klantgerichte dienstverlening waar burgers, bedrijven en instellingen als klant van de
gemeente Velsen centraal staan en de klantvraag uitgangspunt is.
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Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken

Indicatoren

Verbeterde klantgerichte dienstverlening aan burgers,

• Plaatsing ranglijst monitor.overheid.nl (beoordeling

instellingen en bedrijven.

gemeentelijke website)
• Percentage brieven dat binnen 4 weken is beantwoord
• Percentage telefonische bereikbaarheid van KCC
• Aantal vragen dat direct aan de voorkant (KCC) wordt
afgehandeld
• Voorkeursvolgorde voor de levering van gemeentelijke
producten

Toelichting op het beleid
De Dienstverlenende overheid
Omdat burgers en bedrijven steeds meer vragen om een gemeente die meegaat met andere moderne
dienstverleners is dienstverlening een belangrijk bestuurlijk onderwerp. Dit wordt versterkt door de
duidelijke groei in de laatste jaren van chatten, downloaden, online gamen, internetbankieren, digitaal
winkelen en ‘Twitteren’. De trend is dat burgers, instellingen en bedrijven steeds minder de balie zullen
bezoeken maar meer vanuit huis hun zaken zullen willen regelen.
Bij vraaggerichte dienstverlening staan de inwoners en hun wensen centraal en wordt de logica van de
burger of klant gevolgd.
Dit vraagt om een klantgerichte dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen in Velsen. Voor de
lokale realisatie van deze ambitie geldt een door de rijksoverheid geformuleerde taakstelling. Deze is
gericht op vermindering van de regeldruk en administratieve lasten, vormgeving van de e-gemeente,
oprichting van een gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), invoering van de omgevingsvergunning,
voldoen aan de eenmalige gegevensuitvraag en de ontwikkeling van één overheidsloket.
Om te voldoen aan deze wettelijke ontwikkelingen zet de gemeente in op een klantgerichte
dienstverlening in 2012; goed bereikbaar en toegankelijk, efficiënt, betrouwbaar en transparant. Kortom,
e
de dienstverlening van een moderne gemeente in de 21 eeuw. In 2008 is deze ambitie in het burgerjaarverslag als volgt geformuleerd: “In de periode 2008-2012 werkt de gemeente aan het opnieuw
inrichten van de organisatie en het stadhuis, het opstellen van dienstverleningsnormen en het stroomlijnen van de processen waarlangs dienstverlening verloopt. Specifieke verbeterpunten die daarbij
worden meegenomen zijn het oprichten van een Klant Contact Centrum (KCC), het aanschaffen van
meetinstrumenten om te toetsen of de gemeente aan de nieuwe normen voldoet en het verder uitbreiden
van het digitaal loket op de gemeentelijke website”.
Elk dienstverleningsproces start met een vraag, behoefte of signaal van de klant. De klant neemt contact
op met de gemeente per telefoon, brief, een bezoek aan de balie of steeds vaker per e-mail of het
internet. Velsen gaat de dienstverlening rond deze contactkanalen organiseren, waarbij de gemeente
(nog) meer van de mogelijkheden van internet gebruik maakt. Om een centrale ingang te bieden maakt
een Klant Contact Centrum (KCC) onderdeel uit van de nieuwe afdeling Publiekszaken. Hiermee wordt
bereikt dat veelvoorkomende klantvragen direct beantwoord en afgehandeld kunnen worden, de klant
altijd aan het juiste loket is, zichzelf en de vraag slechts een keer bekend hoeft te maken en de
dienstverlening op de voet kan volgen. Dit zal gepaard gaan met beperkte wachttijden, persoonlijk inzicht
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in de afhandelingstatus en een hoge servicekwaliteit. Bovendien kunnen alle inwoners zelf bepalen via
welk kanaal (de balie in het gemeentehuis, telefoon, post of internet) zij hun vragen stellen. Overal krijgt
men hetzelfde, snelle en juiste antwoord.
In het programma Dienstverlening is de concrete doelstelling voor de ontwikkeling van een efficiënt en
transparant dienstverleningsproces opgenomen: “Eind 2012 biedt de Gemeente Velsen burgers en
bedrijven een centrale ingang waar alle klantvragen worden aangenomen en 80% van de contacten ook
direct wordt afgehandeld”.

Wat gaan we hiervoor doen in 2011?
Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Gemeente Velsen heeft

De Gemeente Velsen biedt burgers en bedrijven een • Fase 2 van het programmaplan

Antwoord (doorlooptijd tot

centrale ingang waar alle klantvragen worden

Klantgerichte dienstverlening

eind 2012)

aangenomen en 80% van de contacten ook direct

Herontwerp processen met als

aan de voorkant wordt afgehandeld.

doel het klantcontactmoment naar
het KCC te verschuiven

Multichannel dienstverlening via het internet
(elektronische dienstverlening), telefoon, balie en
post
Digitalisering (e-gemeente)

Vergroten van de klantgerichtheid en transparantie

• Programmaplan Klantgerichte

van de dienstverlening

dienstverlening

Vergroten van de doelmatigheid van de
bedrijfsvoering.
Toename van het aanbod en de kwaliteit van de
digitale externe en interne dienstverlening.
Kwaliteit

Voldoen aan de gestelde kwaliteit- en service

• Programmaplan Klantgerichte

normen.

dienstverlening
• Servicenormen

Externe gerichtheid vergroten: meer werken vanuit
perspectief van de klant en de klantgerichtheid
vergroten.
Transparantie vergroten; helderheid en duidelijkheid
over de dienstverlening die de klant van de gemeente
mag verwachten en daarop kan worden
aangesproken.
Weten en meten wat er speelt bij de klant (vragen en
wensen) en daardoor knelpunten en successen
inzichtelijk maken
Goede klachten af- en behandeling

Vermindering regelgeving en
lastendruk

Merkbare vermindering van de lasten- en regeldruk

• Programmaplan Klantgerichte
dienstverlening
• Omgevingsvergunning
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Speerpunt

Doelstelling

Activiteit

Toename van de begrijpelijkheid en duidelijkheid
Organisatieontwikke-ling

Efficiënte organisatiestructuur en bedrijfsvoering

• Programmaplan Klantgerichte

gefocust op optimalisering van de interne- en externe dienstverlening
dienstverlening
Organisatiecultuur waarbij klantgerichtheid ,

• Programmaplan Klantgerichte

integraliteit, en eigenaarschap centraal staan

dienstverlening

Meerjarenperspectief
Financiën
Bedragen x € 1.000

Rekening
2009

Programma
Dienstverlening
Lasten

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

707

463

1.609

547

624

624

-5

0

0

0

0

0

Exploitatieresultaat

702

463

1.609

547

624

624

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

0

-471

-500

-1.141

0

0

0

231

-37

468

547

624

624

Baten

Onttrekking aan reserves
Financieel resultaat

Toelichting:
Door de keuze voor Dimpact is de inhuur van extra externe ondersteuning in 2010 enorm meegevallen.
Er is meer gebruik gemaakt van interne medewerkers om de Dimpact-producten te implementeren. Ook
de benodigde projectleiding is intern opgelost. Daarnaast is er intern formatie gevonden om zowel de
website als Dimpact te beheren. Deze kosten waren voor de eerste jaren binnen het project begroot. Ook
hierdoor is er minder besteed van het programmabudget. De aanschaf van nieuwe website software en
de benodigde inhuur voor implementatie is, o.a. door de economische situatie en een succesvolle
aanbesteding, fors lager uitgevallen dan vooraf begroot. De kosten voor de aanpassing van de
publiekshal zijn nog niet gemaakt in 2010. De verwachting is dat deze in 2011 gemaakt worden.

Indicatoren:
Indicator

Type

Bron

Laatste

2010

2011

2012

2013

meting
(zie
rechter
kolom)
Plaatsing ranglijst

Prestatie

monitor.overheid.nl indicator

Monitor

2009

overheid.nl

(Beoordeling
gemeentelijke
website)
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Indicator

Type

Bron

Laatste

2010

2011

2012

2013

2014

meting
(zie
rechter
kolom)

% brieven dat

Prestatie

Gemeentelijke

70%

80%

90%

90%

90%

binnen 4 weken is

indicator

registratie

Prestatie

Gemeentelijke

98%

98%

98%

98%

98%

50%

70%

80%

80%

80%

170.000

185.000

200.000

220.000

220.000

55.000

70.000

85.000

110.000

110.000

1. Telef.

1. Telef.

1. Internet

1. Internet

1. Internet

2. Balie

2. Internet

2. Telef.

2. Telef.

2. Telef.

levering

3. Internet

3. Balie

3. Post

3. Post

3. Post

van gemeentelijke

4. Post

4. Post

4. Balie

4. Balie

4. Balie

-

beantwoord
% telefonische

bereikbaarheid van indicator

2009

registratie

KCC
Aantal vragen dat

Prestatie

Gemeentelijke

direct aan de

indicator

registratie

Aantal hits

Effect-

Gemeentelijke

gemeentelijke

indicator

registratie

Gerichte doorklik

Effect-

Gemeentelijke

naar webpagina:

indicator

registratie

Voorkeurs-

Effect-

Gemeentelijke

volgorde voor de

indicator

registratie

2009

voorkant wordt
afgehandeld
(KCC)
2008/
2009

website;
homepage
2008/
2009

-

producten

Toelichting indicatoren
Algemeen
De indicatoren behelzen de vier verschillende manieren van mogelijke klantcontacten. Fysiek
(publiekshal), telefonisch (% telefonische bereikbaarheid), post (% brieven dat binnen vier weken is
beantwoord) en digitaal t.w. webdiensten en de website. De prioriteit ligt bij de verbetering van deze
kanalen waarlangs het contact met de klant tot stand komt en eventueel de transactie plaatsvindt. De
wijze waarop dit gebeurt, bepaalt in belangrijke mate de klanttevredenheid en is daarom belangrijk om
daar als eerste de aandacht op te richten.
De beoordeling van de gemeentelijke website wordt samengesteld door monitor.overheid.nl die
ontwikkelingen in kaart brengt op het terrein van elektronische overheid. De beoordeling is opgebouwd uit
een aantal onderliggende scores op het gebied van standaarden, transparantie, dienstverlening,
gepersonaliseerde dienstverlening, burgerbetrokkenheid en participatie en toegankelijkheid. Aan de
monitor doen ruim 400 gemeenten mee. Hiervan zijn er 42 in de grootte van 50.000 tot 100.000 inwoners.
De gemeente Velsen vergelijkt zichzelf met deze gemeenten en staat in de meest recente peiling op
plaats 25.
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Overzicht producten behorende bij dit programma:
Rekening 2009
Omschrijving

Lasten

Baten

Begroting 2010
V&W

Lasten

Baten

Simulatie 2011
V&W

Lasten

Baten

V&W

1 Klantgerichte Dienstverlening
2 KlantContactCentrum

471
236

-471
0

0
236

236
227

-244
-256

-8
-29

1.331
278

-1.141
0

190
278

Totaal

707

-476

231

463

-500

-37

1.609

-1.141

468
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3 Vermogenspositie 2011 - 2014
Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt daarbij
benaderd vanuit twee invalshoeken. In de eerste plaats is dat de ontwikkeling van de exploitatiesaldi van
de verschillende jaarschijven van de meerjarenbegroting (MJB) 2011 -2014. Daarnaast gaan we in het
tweede deel van het volgend hoofdstuk in op de vermogenspositie van de gemeente.
Financiële positie
Het moment van publicatie van de onderliggende begroting is als het gaat om de inkomsten een periode
van onzekerheid. Het meest concreet gaat het om de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Daarnaast verwachten wij dat de gemeente op een wat langere termijn ook de gevolgen zal merken van
maatregelen van de provincie, vanwege de korting op het provinciefonds. Onzekerheden zijn eveneens
aanwezig bij de eigen inkomsten van de gemeente zoals grondopbrengsten, bouwleges etc.
Algemene uitkering
4
In de junicirculaire 2010 zijn geen nadere ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot het accres . De
afspraken hierover uit het bestuursakkoord van april 2009 gelden voor de jaren 2010 en 2011.
Ontwikkelingen van het accres en de verwachtingen over te maken (vervolg)afspraken voor de jaren
2012 en verder zijn onzeker.
De periode na 2011 is voor wat betreft het gemeentefonds en daarmee de algemene uitkering van de
gemeente omgeven door een aantal onzekerheden. Deze zijn te categoriseren naar drie, van elkaar te
onderscheiden, ontwikkelingen:
1 normeringsystematiek
2 volumekorting
3 herijking clusters van het fonds
Ad 1 Normeringsystematiek:
De normeringsystematiek, waarbij de groei of daling van het gemeentefonds is gerelateerd aan de groei
of daling van de netto rijksuitgaven is in het eerder genoemde bestuursakkoord buiten gebruik gesteld.
Voor de jaren vanaf 2012 zijn (nog) geen afspraken gemaakt tussen Rijk, gemeenten en VNG. Dit kan
betekenen dat het Rijk in onderhandelingen voor verdere afspraken zal inzetten op het weer in gebruik
nemen van de normeringsystematiek. Naast de beleidsintensiveringen van het Rijk van het afgelopen
jaar, zullen er ook afspraken worden gemaakt om tot bezuinigingen bij het Rijk te komen. Wanneer de
normeringsystematiek weer in gebruik wordt genomen, zorgen deze bezuinigingen ervoor dat ook het
gemeentefonds krimpt. Dit nadeel is moeilijk te kwantificeren, doch kan minimaal ingeschat worden op
totaal € 1,3 mld in de jaren 2012 t/m 2015 (ca € 300 mln per jaar). Voor de gemeente Velsen betekent dit
ongeveer € 4 mln.
Ad 2 Volumekorting:
Een andere ontwikkeling is een volumekorting op het fonds als bezuinigingsmaatregel voor het Rijk. Het
gemeentefonds is de vierde grootste onkostenpost in de begroting van het Rijk.
Er zijn twee mogelijkheden die elk een besparing op het fonds van rond de € 1,5 a € 1,7 mln
onderbouwen:

4

Accres is kort gezegd de groei van het gemeentefonds
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- De werkgroep Kalsbeek maar ook vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen geven
aan dat een minimale bezuiniging van € 1,7 mld gerealiseerd kan worden op het gemeentefonds;
- In de verdeelsystematiek van het fonds wordt rekening gehouden met een normbedrag aan eigen
inkomsten van de gemeente van 5%. Gemiddeld komen de gemeenten uit op 9% met nog een enkele
uitschieter. Een eventuele aanpassing van deze norm levert het Rijk een besparing op van ca
€ 1,5 mld.
5

Ad 3 Herijking clusters :
Het gemeentefonds zal in gedeelten in de periode tot 2012 geëvalueerd worden. Het fonds is bedoeld om
via een normeringsystematiek de beschikbare middelen zo reëel mogelijk, naar het uitgavenpatroon van
een gemiddelde gemeente, over de gemeenten te verdelen. Het beeld is ontstaan dat in de praktijk de
verdeling niet (meer) goed aansluit.
Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van een uit de evaluatie voortkomende herijking van de overige
normen in het gemeentefonds voor de gemeente Velsen.
Meerjarig perspectief Algemene uitkering vanaf 2011:
Voor de jaren 2012 en verder kunnen we door wijzigingen in de uitkering voordelen melden variërend van
ca € 300.000 tot € 600.000 (2013). Wij wijzen hierbij nogmaals nadrukkelijk op de hierboven geschetste
onzekere toekomst.
De algemene uitkering voor deze jaren is ten opzichte van voorgaande circulaires gewijzigd vanwege
diverse positieve en negatieve mutaties in het fonds. Wij kiezen nu een ten opzichte van vorig jaar
minder terughoudende wijze van berekenen van de algemene uitkering, omdat in tegenstelling met vorig
jaar in kaart is gebracht aan welke maatregelen gedacht wordt. Wij beseffen ons daarbij terdege dat
zodra duidelijk is welke maatregelen het Rijk neemt, wij adequaat moeten en zullen reageren.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
De voordelen worden helaas teniet gedaan door een nadeel op een onderdeel van de algemene
uitkering. De integratie-uitkering WMO zal vanaf 2011 aanzienlijk lager zijn dan in 2010.
Het verschil bedraagt ca € 1,1 mln. In de voorjaarsnota is vanwege het verfijnen van het WMO-model al
rekening gehouden met een nadeel van € 475.000. Per saldo is dus het tekort nog ca € 600.000. In het
jaar 2011 ontvangen we nog eenmalig een suppletie als nadeelgemeente van € 225.000.
Het verschil kan verklaard worden in het aanpassen van het verdeelmodel WMO en eveneens in het
afnemen van het macrobudget WMO met € 144,9 mln. Dit laatste bedrag is een samenstel van diverse
mutaties zoals verhogingen uitvoeringskosten, indexatie WMO-budget en een positieve correctie inzake
het effect van de wijziging inkomensgrenzen eigen bijdrage. Het Rijk heeft echter ook
€ 200 mln van dit budget uitgenomen: € 150 mln vanwege een structureel lager uitgaven niveau voor
huishoudelijke hulp en vanwege een door het Rijk voorziene doelmatigheidswinst op individuele
verstrekking (€ 50 mln). In een bestuurlijk overleg tussen VWS en VNG 31 mei jl. is geen
overeenstemming over het budget 2011 WMO bereikt. Om pragmatische redenen, het opstellen van de
gemeentelijke begrotingen, werden de bedragen wél in de juni circulaire gepubliceerd. Wij gaan
vooralsnog uit van deze bedragen in afwachting van een bestuurlijk overleg in september en nadere
berichten in de septembercirculaire.
Kaderbrief provincie:
De provinciale staten hebben in de kaderbrief 2011 de financiële uitgangspunten voor de provincie voor
2011 en verdere jaren vastgesteld. In de kaderbrief is een uiteenzetting opgenomen over de financiële
positie van de provincie, die door de financiële crises fundamenteel veranderd is. Het accres van het
provinciefonds is op nul gesteld en daarbovenop is € 300 mln gekort op het fonds. Dit heeft voor de
5

Het gemeentefonds is opgedeeld in Clusters. Dit zijn de in het fonds onderscheiden beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld zorg of
educatie.
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provincie een tekort van € 64 mln tot gevolg. Met de in de kaderbrief opgenomen
bezuinigingsmaatregelen is dit tekort gedekt. De maatregelen omvatten ondermeer het beëindigen van
rechtstreekse subsidierelaties. Op een indirecte wijze ondervindt de gemeente Velsen de maatregelen
doordat ondersteunende activiteiten aan de gemeenten o.a op het gebied van milieu, jeugdzorg en
economische stimulering wegvallen of beperkt worden. Eveneens zullen een aantal subsidies die de
gemeente nu ontvangt op het beleidsveld jeugd en jongeren op termijn vervallen, evenals de bijdragen
kleine infrastructurele projecten.
Directe gevolgen voor de begroting 2011 zijn er nog niet.
Overzicht:
Samenvattend in tabelvorm de mutaties van de algemene uitkering (inclusief decentralisatie-uitkeringen)
ten opzichte van de meerjarenbegroting:
Onderwerp

2011

2012

6

2014

2013

(Bedragen x € 1.000)
Algemene uitkering MJB 2010- 2013
Mutatie Algemene uitkering
Algemene uitkering MJB 2011-2014

59.238

58.191

57.684

57.684

-674

-431

-152

-417

58.564

57.760

57.532

57.267

Kabels en leidingen
Er is sinds een aantal jaren onzekerheid over een inkomstenpost in de begroting. Het betreft het heffen
van precario op kabels en leidingen. Het kabinet heeft afgezien van het indienen van het Wetsvoorstel
dat zou voorzien in vrijstelling van precariobelasting van alle infrastructurele netwerken van nutsbedrijven.
De reden was dat het voorstel waarschijnlijk zou leiden tot een verschuiving van lasten in plaats van een
lastenverlichting. Op dit moment loopt er een beroepzaak bij de Rechtbank die door de belastingplichtige
is ingesteld tegen de aanslag precariobelasting 2006 van € 2 mln. Tegen de aanslagen 2007 tot en met
2009 is door de belastingplichtige bezwaar aangetekend. In de opbrengst precariobelasting is vanwege
de onzekerheid nog geen rekening gehouden met deze inkomsten.
Op 10 juli 2009 heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie van een energiebedrijf tegen de aanslagen
precariobelasting van de Gemeente Ter Aar ongegrond verklaard.
Zodra de onzekerheid is weggenomen, op het moment dat de gemeente de beroepszaak heeft
gewonnen, komt er ruim € 2 mln beschikbaar als structurele bate in de begroting.

6

Het saldo voor 2013 is gelijk aan het saldo 2012. De jaarschijf 2012 is uitgangspunt voor de opbouw van de jaarschijf 2013.
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Samenvattend overzicht programma’s
(bedragen x € 1.000)
Programma's:

Lasten

Economische zaken, Recreatie en Toerisme

Baten

Saldo

1.712

-622

1.090

Werkgelegenheid en inkomen

25.172

-21.115

4.057

Maatschappelijke Zorg

15.912

-2.353

13.560

Jeugd en Educatie

11.437

-1.841

9.596

Cultuur en culturele voorzieningen

5.294

-388

4.906

Sport

4.175

-1.779

2.96

Openbare ruimte

15.578

-1.574

14.004

Milieu, riolering en afvalstoffen

13.037

-14.707

-1.670

Ruimtelijke ordening en wonen

19.432

-17.894

1.538

Openbare Orde en veiligheid

5.752

-88

5.664

Bevolkingszaken en burgerparticipatie

2.589

-1.492

1.097

Raad en raadondersteuning

1.194

0

1.194

College en collegeondersteuning

1.935

0

1.935

22.565

-4.380

18.184

0

-78.085

-78.085

1.609

-1.141

468

147.395

-147.459

64

Middelen en accommodatiebeheer
Algemene dekkingsmiddelen
Dienstverlening

Algemene reserve
De tweede financiële invalshoek is de vermogenspositie van de gemeente. De vermogenspositie wordt
gevormd door de door onze gemeente aangehouden reserves en voorzieningen. Belangrijkste mutaties
die zich hierbij hebben voorgedaan vinden hun oorsprong in de vaststelling van de jaarrekening 2009.
Bedragen x € 1.000

saldo

31-12-10

vermeerderingen
2011

verminderingen
2011

saldo

31-12-11

Reserves
I. Algemene reserves

18.145

0

0

18.145

II. Bestemmingsreserves

30.115

50

250

29.915

Totaal Reserves

48.260

50

250

48.060

Totaal Voorzieningen

21.261

5.595

5.916

20.940
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In de paragraaf weerstandsvermogen is het vrij besteedbaar bedrag opgenomen dat dient ter dekking
van aanwezige risico’s.

Mutaties Reserves
In de MJB 2011-2014 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen. Een deel van de mutaties is
in eerdere besluitvorming opgenomen; de storting in de reserve WWB wordt nu in het besluit bij deze
begroting voorgelegd aan de raad.

Omschrijving

2011

2012

2013

2014

(bedragen x € 1.000)
Reserve Revitalisering

-250

-250

toegangsruimte strand
Reserve Woonfonds

p.m.

Reserve nieuwbouw Het Terras
Reserve Monumenten
Totaal

0

-492

50

50

50

50

-200

-692

50

50

Toelichting:
Reserve Revitalisering toegangsruimte strand
In de planning is de start van dit project in 2011 gepland. Op het moment worden de voorbereidingen
getroffen.
Reserve Woonfonds
In het woonfonds zijn een aantal reserveringen opgenomen ten behoeve van ondermeer
parkeervoorzieningen en toegankelijk wonen. Onzeker is wanneer deze posten ten laste van deze
reserve gebracht zullen worden. Dit vindt niet eerder plaats dan dat de raad heeft ingestemd met een
onttrekking.
Reserve nieuwbouw Het Terras
In de reserve is het restant van de ontvangen schadevergoeding gestort. Vooralsnog lijkt dit bedrag
benodigd voor het jaar 2012 als gedeeltelijke dekking van nieuwbouw plannen.
Reserve monumenten
Die jaarlijkse reservering is in overeenstemming met de besluiten van de voorjaarsnota in de begroting
opgenomen.
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4 Paragrafen
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Paragraaf A

Lokale Heffingen

Algemeen
De ontwikkelingen en de tariefaanpassingen van de gemeentelijke heffingen worden, voor zover
wettelijke bepalingen geen belemmeringen zijn, beheerst door het vastgestelde tarievenbeleid en de
ontwikkelingen in de wetgeving.
Bij de feitelijke tariefvaststelling spelen ook de werkelijke lasten en baten van het vorige en lopende
exploitatiejaar, de areaaluitbreiding en de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waardebeschikking
WOZ een rol.
Ten aanzien van het tarievenbeleid is in het Coalitieakkoord 2010 “Vertrouwen in de kracht van Velsen”
van 21 april 2010 vastgelegd dat slechts de OZB met het inflatiepercentage zal worden verhoogd. Daarbij
wordt een kanttekening voor de toekomst geplaatst. Gelet op de omvang van toekomstige bezuinigingen
zal een verdergaande lastenverzwaring wel overwogen moeten worden. In de voorjaarsnota 2010, die op
1 juli 2010 door de Raad is vastgesteld, is besloten dat de huren en belastingen met een
inflatiepercentage van 1% zullen stijgen
Bij heffingen en rechten, die dienen ter dekking van de kosten van de activiteiten, wordt conform eerdere
raadsbesluiten uitgegaan van 100% kostendekkendheid.
In de belastingverordeningen 2011, die separaat aan de Raad zullen worden aangeboden, staan alle
tarieven vermeld.
Verwachte wetswijzigingen voor 2011
De mogelijkheid bestaat dat de volgende wetswijzigingen in 2010 zullen worden aangenomen, die hun
effect hebben op de lokale heffingen in 2011:
Kwijtschelding lokale belastingen uitbreiden
Het kabinet wil gemeenten meer mogelijkheden geven om lokale belastingen kwijt te schelden. Het
wetsvoorstel is op 9 februari 2010 bij de Tweede Kamer ingediend en is in behandeling. Wanneer de
wetswijziging zal intreden is nu nog onduidelijk.
De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel:
De kwijtschelding lokale belastingen wordt uitgebreid tot ondernemers die op bijstandsniveau leven. Deze
groep kan nu geen aanspraak maken hierop.
Bij de beoordeling van de kwijtscheldingsaanvraag mogen gemeenten uitgaan van de ruimere
vermogensnormen uit de Wet werk en bijstand (WWB). Nu zijn de vermogensnormen voor kwijtschelding
lager dan die voor bijstand. Dit leidt tot onduidelijkheid bij gemeenten.
Uitvoering van de kwijtschelding lokale belastingen wordt minder ingewikkeld en daarmee
klantvriendelijker voor de burger.
Breder gebruik Wet WOZ:
Met ingang van 1 januari 2010 heeft een aantal wetswijzigingen plaatsgevonden met als doel een breder
gebruik van de WOZ-waarde en in verband met de bestrijding van vastgoedcriminaliteit. Vanaf 1 januari
2010 kunnen hierdoor notarissen, hypotheekverstrekkers en banken onder bepaalde voorwaarden
opvragen bij de gemeente.
Voor de Wet WOZ heeft dit de volgende gevolgen:
- De WOZ-waarde van woningen is van toepassing op verkrijgingen krachtens vererving en schenking
(erfbelasting en schenkbelasting in de Successiewet);
- Verruiming openbaarheid: De WOZ-waarde wordt beschikbaar voor notarissen en
hypotheekverstrekkers en verzekeraars;
- WOZ-waarde is van toepassing op alle tweede woningen.
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Na afloop van 2010 zal er meer inzicht zijn in welke mate hiervan gebruik wordt gemaakt en wat de
consequenties zijn voor de bedrijfsvoering binnen de afdeling belastingen en invordering.
Afschaffing precario voor nutsbedrijven
Het kabinet heeft afgezien van het indienen van het Wetsvoorstel dat zou voorzien in vrijstelling van
precariobelasting van alle infrastructurele netwerken van nutsbedrijven. De reden was dat het voorstel
waarschijnlijk zou leiden tot een verschuiving van lasten in plaats van een lastenverlichting. Als gevolg
hiervan is de macronorm voor de OZB voor het begrotingsjaar 2010 met 1, 05% verlaagd van 4,3% naar
3,25%.
De financiële consequenties van dit voorstel voor de Gemeente Velsen zijn op dit moment nog niet
bekend. Dit wordt veroorzaakt doordat wij op dit moment in afwachting zijn van de uitnodiging voor een
beroepzaak bij de Rechtbank die door de belastingplichtige is ingesteld tegen de aanslag
precariobelasting 2006 van circa € 2 mln. Tegen de aanslagen 2007 tot en met 2009 is door de
belastingplichtige bezwaar aangetekend. In de opbrengst precariobelasting is dan ook nog geen rekening
gehouden met deze opbrengst.
Op 10 juli 2009 heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie van een energiebedrijf tegen de aanslagen
precariobelasting van de Gemeente Ter Aar ongegrond verklaard.
Ontwikkeling areaal
In de begroting 2011 zijn in de opbrengst OZB de financiële consequenties van de in 2009 opgeleverde
woningen en niet-woningen en van de afgehandelde bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen 2009
meegenomen.
De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen die in 2010, zoals
het Stadspark en diverse andere kleine bouwplannen, worden opgeleverd zijn niet in de opbrengst OZB
voor 2011 meegenomen. Dit geldt ook voor een deel van de financiële consequenties van de ingediende
bezwaren tegen de waardebeschikkingen 2010.
Analyse gemeentelijke lasten 2010 op basis van de lastenmonitor 2010
Op basis van het Coelo rapport “Atlas van de lokale lasten 2010” kunnen gemeenten onderling
vergeleken worden. Dit rapport geeft op basis van de door de gemeenten aangeleverde begrotingscijfers
2010 een inzicht in de ontwikkelingen van de tarieven voor de OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing
voor het jaar 2010. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van bruto en netto woonlasten 2010 voor een
huishouden (dus niet voor een bedrijf) per gemeente.
Onder ‘bruto woonlasten’ wordt verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde
gemeente betaalt aan OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing. Hierin is de gemiddelde WOZ-waarde van
een woning in verwerkt. De netto woonlasten zijn de bruto woonlasten minus de korting op de algemene
uitkering(vereveningsbijdrage).
Voor de onderlinge vergelijking van gemeenten kan het best worden uitgegaan van de netto woonlasten
omdat dit het werkelijke bedrag per huishouden is dat de gemeente aan de diverse belastingen
overhoudt.
Vergelijking lasten
In onderstaande tabel is een onderlinge vergelijking gemaakt met de referentiegemeenten® uit het
rapport “Inzicht prestaties gemeenten 2000” van Deloitte en Touche en omliggende gemeenten.
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Gemeente

Netto

Rangnummer

Woonlasten

Coelo

Bruto Woonlasten
1-pers.

Rangnummer

Meerp.

Coelo

Velsen

€ 672

208

€ 679

€ 679

240

Almelo®

€ 709

297

€ 662

€ 662

199

Alphen aan de Rijn®

€ 703

284

€ 603

€ 694

270

Hoorn®

€ 623

113

€ 527

€ 601

68

Purmerend®

€ 638

142

€ 618

€ 618

93

Venlo®

€ 707

292

€ 567

€ 678

281

Beverwijk

€ 639

145

€ 543

€ 627

112

Heemskerk

€ 614

104

€ 557

€ 614

87

Haarlem

€ 629

123

€ 529

€ 651

176

De Gemeente Velsen neemt in 2010 plaats 240, respectievelijk plaats 208 in de rangorde van
goedkoopste gemeente met betrekking tot de bruto woonlasten, respectievelijk de netto woonlasten. In
2009 was dit 321 en 302.. In het COELO-rapport 2010 zijn totaal 447 gemeenten en deelgemeenten
opgenomen. Hoe lager het rangnummer, hoe lager de woonlasten in de gemeente.
Weliswaar zijn de netto woonlasten in Velsen nog steeds bovengemiddeld, maar ze zijn in 2010 fors
gedaald in vergelijking tot andere gemeenten. Hierdoor zijn de onderlinge verschillen kleiner geworden.
Ontwikkeling gemeentelijke lasten in 2011
Onroerende-zaakbelastingen(OZB)
De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud
gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm
ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft.
De macronorm voor het begrotingsjaar 2011 is 3,5% over € 2,961 mld (junicirculaire 2010). Het
percentage van 3,5% is de som van de geraamde reële trendmatige groei van het BBP (Bruto
Binnenlands Product) over de periode 2011-2015 van 1,75% en 1,75% pNB (prijsstijging Nationale
Bestedingen) 2010 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2010.
Tarief OZB woningen
Voor 2011 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief voor woningen met 1% ten opzichte van het
tarief van 2010 en gecorrigeerd voor de voorlopige stijgingspercentages van de waardeontwikkeling van
de woningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2010.
Op basis van de beschikbare marktcijfers van verkochte woningen in de Gemeente Velsen wordt de
waardeontwikkeling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 geschat tussen de -2,5% en de -3%. Voor de
tariefsberekening wordt om die reden aangesloten bij de landelijke schatting van -2,8% (omrekenfactor
waardestijging 1,0288) die de Waarderingskamer heeft afgegeven in de junicirculaire 2010.
Berekening tarief:
Tarief 2010

0,0885%

Tarief 2011 : 0,0885% x 1,0288 x 101,00%

0,0920%

Stijging tarief 2011

3,95%

(Rekentarief 2011 korting algemene uitkering

0,0935%)
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Het tarief van 0,0920% is lager dan het rekentarief in de Algemene Uitkering. Hierdoor legt de gemeente
per saldo circa 0,0015% (€ 0,11 mln) toe op de belastingopbrengst. Het nadeel wordt voor een deel
veroorzaakt doordat het tarief in 2010 al met 0,0016% afweek en wordt licht gecorrigeerd doordat het
tarief in Velsen in 2011 met 1% stijgt en de maximale stijging in het rekentarief is berekend op 0,9%.
Als gevolg van in 2009 opgeleverde woningen waarvan de waarden de financiële consequenties van de
afgehandelde bezwaarschriften overstegen neemt de werkelijke waardeontwikkeling in 2010 met circa
€ 17,9 mln toe ten opzichte van de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2010.
Hierdoor stijgt de opbrengst in 2011 met circa 1,29% in plaats van de 1% die was te verwachten op basis
van de tariefsverhoging 2011.
Tarief OZB niet-woningen
Voor 2011 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief voor niet-woningen met 1% ten opzichte van
het tarief van 2010 en voor de voorlopige stijgingspercentages van de waardeontwikkeling van de nietwoningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2010. Op basis van de beschikbare
gegevens van verkochte en verhuurde niet-woningen in de Gemeente Velsen wordt de waardeontwikkeling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 geschat op -1,18%. Omdat de waardeontwikkeling
van Corus nog niet bekend is en deze een groot aandeel heeft in de tariefsontwikkeling wordt
voorzichtigheidshalve voor de tariefsberekening aangesloten bij de landelijke schatting van -1,3%
(omrekenfactor waardestijging 1,0132) die de Waarderingskamer heeft afgegeven in de junicirculaire
2010.
Met ingang van 2011 wordt het tarief niet meer gecorrigeerd met een korting van 2% conform de
afspraken in het vorig collegeprogramma. De totale korting blijft hierdoor 8% (2007 tot en met 2010) en
wordt als subsidie verantwoord in het programma “Economische zaken, recreatie en toerisme”.

Berekening tarief eigenaar/gebruiker
Tarief 2010
Eigenaar

0,2055%

Gebruiker

0,1651%

Tarief 2011
Eigenaar 0,2055% x 1,0132 x 101,00%

0,2103%

Gebruiker 0,1651% x 1,0132 x 101,00%

0,1690%

Stijging tarief 2011

2,34%

2,36%

(Rekentarief 2011 korting algemene

0,1253%

0,1010%

uitkering)

De tarieven zijn hoger dan de rekentarieven in de algemene uitkering. Dit wordt veroorzaakt doordat de
tarieven in de gemeente Velsen veel hoger zijn dan het landelijke gemiddelde.
Als gevolg van in 2009 opgeleverde niet-woningen waarvan de waarden de financiële consequenties van
de afgehandelde bezwaarschriften overstegen neemt de werkelijke waardeontwikkeling in 2010 met circa
€ 2,8 mln toe ten opzichte van de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2010.
Hierdoor stijgt de opbrengst in 2011 met circa 1,4% in plaats van de 1% die was te verwachten op basis
van de tariefsverhoging 2011.
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Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
De legalisering van de woonboten in zijkanaal B is in 2009 afgerond. Vooruitlopend op de legalisering is
in 2003 de verordening roerende woon- en bedrijfsruimten vastgesteld die in feite een kopie is van de
verordening onroerende-zaakbelastingen zodat de mogelijkheid bestaat om tot heffen over te gaan. Voor
2011 worden de tarieven verhoogd conform de tarieven onroerende-zaakbelasting 2011.
In 2009 zijn voor de woonboten eerst aanslagen OZB opgelegd. Naar aanleiding van de ingediende
bezwaren zijn deze ingetrokken en zijn er voor het eerst aanslagen roerende woon- en bedrijfsruimten
opgelegd.
Rioolrecht
Bij de berekening van de tarieven rioolrecht wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op
begrotingsbasis.
In mei 2005 heeft de Raad het gemeentelijk rioleringsplan Velsen planperiode 2005-2009(GRP)
vastgesteld. In dit plan is aangegeven dat het tarief Rioolrecht zal stijgen van € 146 in 2005 naar € 268 in
2010. De verwachting was dat vanaf 2010 het tarief zich op dat niveau zal stabiliseren omdat er dan
voldoende ruimte is in de egalisatievoorziening onderhoud rioleringen om de schommelingen in de
investeringen op te vangen.
In 2010/2011 wordt een nieuw basis rioleringsplan opgesteld waarin het technisch functioneren van het
rioolsysteem getoetst wordt aan de geldende normen(volksgezondheid, droge voeten en schoon
oppervlakte water) Op basis hiervan wordt een nieuw GRP opgesteld waarin het beleid voor de komende
jaren wordt beschreven. Dan zal ook meer duidelijkheid ontstaan hoe het tarief zich de komende jaren zal
gaan ontwikkelen. De verwachting is dat door nieuwe technieken de gemiddelde levensduur van het
rioleringsstelsel met 10 tot 20 jaar kan worden verlengd zodat in de toekomst aanzienlijk minder
vervangingsinvesteringen nodig zijn.
Om grote schommelingen in het tarief te voorkomen is de egalisatievoorziening rioleringen gecreëerd.
Conform het huidige GRP zou er in 2011 een storting van circa € 1,68 mln moeten plaatsvinden. Dit zou
tot een forse stijging van het rioolrecht leiden. Gezien de eerder geschetste verwachte ontwikkeling met
betrekking tot de investeringen is er voor gekozen om de storting te beperken tot € 0,159 mln waardoor
het totaaltarief rioolrecht stijgt met 1%, conform de afspraken in de voortgangsrapportage 2010.
De kosten die worden toegerekend aan het rioolrecht nemen in 2011 af met € 0,08 mln
(- 0,14%) tot € 5,71 mln. Samen met de storting in de egalisatievoorziening van € 0,159 wordt er per
saldo € 5,87 mln (-0,49%,2010 € 5,90 mln) aan kosten toegerekend aan het tarief 2011.
Voor de berekening van het tarief in 2011 daalt, rekeninghoudend met stagnerende nieuwbouw als
gevolg van de kredietcrisis, het aantal aansluitingen van 34.100 tot 33.600. Hierdoor stijgt, ondanks de
lagere kosten, het tarief toch met 1%.
Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:
Tarieven in €
2009

2010

2011

Stijging in %

Stijging in €

t.o.v. 2010

t.o.v. 2010

Rioolrecht eigendom

€ 107,55

€ 107,97

€ 108,66

+ 0,64%

+ € 0,69

Rioolrecht gebruik

€ 66,82

€ 64,90

€ 65,94

+ 1,60%

+ € 1,04

Totaal

€ 174,37

€ 172,87

€ 174,60

+ 1,00%

+ € 1,73
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Overzicht kostendekking tarief 2011
2010

2011

Verschil

X € 1.000

X € 1.000

X € 1.000

Lasten investeringen rioleringen

€ 2.336

€ 2.357

+ 21

Beheerskosten rioleringen en grondwaterbeheersing incl. opslag indirecte kosten

€ 1.572

€ 1.591

+ 19

Btw

€

582

€

568

- 14

Vegen openbare ruimte 50 %

€

513

€

461

- 52

Kosten belastingheffing en invordering

€

315

€

328

+ 13

Storting in egalisatievoorziening

€

180

€

159

- 21

Kwijtschelding

€

148

€

143

- 5

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

257

€

259

+ 2

Totale kosten

€ 5.903

€ 5.867

- 36

Specifieke uitkering rioleringen in AU

€

€

0

- 8

Bruto opbrengst rioolrecht

€ 5.895

€ 5.867

- 28

Totale inkomsten

€ 5.903

€ 5.867

- 36

8

Financiële toelichting:
Als gevolg van toegenomen investeringen en een iets hoger renteomslagpercentage dan in 2010 nemen
de kapitaallasten met € 0,021 mln toe.
De uitvoeringskosten van BOR nemen met € 0,019 mln toe doordat er is gebleken dat een deel van de
beleidsadviezen betrekking heeft op technische adviezen en uitvoering van het GRP waardoor deze wel
mee kunnen worden genomen in het tarief.
Als gevolg van de verwachting dat het Buurtserviceteam in 2011 weer volledig op sterkte is vallen de
kosten voor het vegen en de daarbij behorende BTW € 0,066 mln lager uit.
Met name doordat de formatie van de afdeling belastingen is afgenomen worden de indirecte kosten
omgeslagen over minder uren waardoor het uurtarief in 2011 is gestegen ten opzichte van 2010. Hierdoor
nemen de kosten met € 0,013 mln toe.
De storting in de egalisatievoorziening valt € 0,021 mln lager uit.
De kosten van kwijtschelding zijn naar beneden bijgesteld op basis van de verwachting van de werkelijke
kosten over 2010. Hierdoor vallen ze € 0,005 mln lager uit.
Als gevolg van de stijging van het tarief 2011 nemen de kosten van leegstand etc. met € 0,002 mln toe.
Met ingang van 2011 is de specifieke uitkering rioleringen van € 0,008 mln binnen de Algemene uitkering
komen te vervallen.
Afvalstoffenheffing
Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100%
op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 19% omzetbelasting.
De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2011 met € 0,001 mln (0,01%)
toe tot € 9,25 mln.
Op 2 juli 2009 heeft de Raad besloten om een deel van de ReinUnie-gelden te besteden aan een
getrapte, tijdelijke verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing. Conform dat besluit zou in de berekening
van de tarieen 2011 een bijdrage van de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing van € 0,5 mln worden
opgenomen. In verband met de financiële positie is besloten dit bedrag voor andere doeleinden aan te
wenden.
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Bij de berekening van het tarief 2010 is uitgegaan van het aantal huishoudens in het contract met HVC.
Uit gegevens van de belastingapplicatie en afgegeven bouwvergunningen blijkt dat de ontwikkeling van
het aantal huishoudens achterblijft bij de verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens in het
contract met HVC. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de latere oplevering en het starten van
nieuwbouw. De verwachting is dat het gemiddelde aantal huishoudens over 2011 29.700 in plaats van
31.168 zal zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het afvoeren van afval van 1.468 woningen als
additionele kosten in rekening gebracht.
In het tarief 2011 is geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor het inzamelen van
kunststof afval. In 2010 is gestart met het gescheiden inzamelen van kunststof. De extra kosten die HVC
hiervoor maakt vallen niet onder het huidige contract. Deze extra kosten worden, naar de huidige
inzichten, gedekt door de vergoedingen uit het afvalfonds.
Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor het tarief:
Tarieven in €
2009
Afvalstoffenheffing

€ 305,61

2010
€ 283,31

2011

Stijging in %

Stijging in €

t.o.v. 2010

t.o.v. 2010

€ 311,46

+ 9,94%

+ € 28,15

Overzicht kostendekking tarief 2011:
2010

2011

Verschil

Kosten HVC afvoeren huisvuil huishoudens en strand

€ 6.774

€ 6.764

- € 10

Beheerskosten BOR afvoeren huisvuil incl. opslag indirecte kosten

€

€

+ € 19

Btw

€ 1.357

€ 1.352

-€

Vegen openbare ruimte 25%

€

257

€

231

- € 26

Kosten belastingheffing en invordering

€

166

€

177

+ € 11

Kwijtschelding

€

431

€

424

-€ 7

Leegstand, vrijstelling en oninbaar

€

159

€

178

+ € 19

Totale kosten

€ 9.249

€ 9.250

Bijdrage egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

€

€

Bruto opbrengst afvalstoffenheffing

€ 8.499

€ 9.250

+ € 751

Totale bruto inkomsten

€ 9.249

€ 9.250

+€

Bedragen x € 1.000

105

750

124

0

+€

5

1

- € 750

1

Financiële toelichting:
De kosten van HVC nemen met € 0,010 mln af met name omdat er in 2011 met 29.700 woningen is
gerekend, in 2010 waren het er 30.614.
De uitvoeringskosten van BOR nemen met € 0,019 mln toe met name doordat er iets meer formatie van
de afdeling wijkbeheer wordt ingezet ten behoeve van het product.
Als gevolg van de verwachting dat het Buurtserviceteam in 2011 weer volledig op sterkte is vallen de
kosten voor het vegen en de daarbij behorende BTW € 0,031 mln lager uit.
Met name doordat de formatie van de afdeling belastingen is afgenomen worden de indirecte kosten
omgeslagen over minder uren waardoor het uurtarief in 2011 is gestegen ten opzichte van 2010. Hierdoor
nemen de kosten met € 0,011 mln toe.
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De kosten van kwijtschelding zijn naar beneden bijgesteld op basis van de verwachting van de werkelijke
kosten over 2010. Hierdoor vallen ze € 0,027 mln lager uit.
Als gevolg van de stijging van het tarief 2011 nemen de kosten van leegstand etc. met € 0,019 mln toe.
In afwijking van het raadsbesluit van 2 juli 2009 is de bijdrage uit de egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing verlaagd van € 0,75 mln naar € 0 mln. Als gevolg van bovenstaande neemt de
opbrengst met € 0,751 mln toe.
Hondenbelasting
Bij de berekening van de tarieven hondenbelasting wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op
begrotingsbasis. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in 2011 met € 0,037 toe tot
€ 0,430 mln (+9,46)%.
Op dit moment staan er 4.150 honden geregistreerd. In het 3e kwartaal 2010 wordt er een hondencontrole uitgevoerd, de verwachting is dat het aantal geregistreerde honden hierdoor zal toenemen tot
4.250.
Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:
Tarieven in €
2009
e

2010

Tarief 1 hond

€

92,10

Tarief 2e hond

€ 116,39

Tarief 3e hond e.v.
Kenneltarief

€

Stijging in %

Stijging in €

t.o.v. 2010

t.o.v. 2010

2011
90,15

€

97,65

+ 8,32%

+ € 7,50

€ 114,21

€ 123,70

+ 8,31%

+ € 9,49

€ 131,07

€ 128,29

€ 138,95

+ 8,31%

+ € 10,66

€ 645.82

€ 632,11

€ 684,65

+ 8,31%

+ € 52,54

Overzicht kostendekking tarief 2011:

Beheerskosten BOR bestrijding hondenoverlast incl. opslag indirecte kosten
Kosten hondencontrole

2010

2011

Verschil x

X € 1.000

X € 1.000

€ 1.000

€
€

303
8

€
€

335

+ € 32

8

0

Kosten belastingheffing en invordering

€

61

€

66

+€

5

Kwijtschelding

€

20

€

20

0

Vrijstelling en oninbaar

€

1

€

1

0

Totale kosten

€

393

€

430

+ € 37

Bruto opbrengst hondenbelasting

€

393

€

430

+ € 37

Financiële toelichting:
De uitvoeringskosten van BOR nemen met € 0,032 mln toe met name doordat er meer formatie van de
afdeling wijkbeheer(toezichthouders) wordt ingezet ten behoeve van het product.
Met name doordat de formatie van de afdeling belastingen is afgenomen worden de indirecte kosten
omgeslagen over minder uren waardoor het uurtarief in 2011 is gestegen ten opzichte van 2010. Hierdoor
nemen de kosten met € 0,005 mln toe.
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Parkeerbelasting
Omdat het aanpassen van de parkeermeters een kostbare zaak is, is in 2008 besloten het tarief eens in
de 3 jaar aan te passen. 2011 is het jaar van de eerstvolgende aanpassing. De tarieven zijn geïndexeerd
met de inflatiecorrecties over 2009 tot en met 2011 waardoor de stijging circa 4,3% bedraagt.
Het tarief van de naheffingsaanslag wordt verhoogd van € 51 naar € 52. Op basis van ervaringcijfers over
e
2009 en de 1 helft van 2010 is de verwachting dat het aantal naheffingsaanslagen zal toenemen tot
2.000.
Water- en toeristenbelasting
Het tarief voor 2011 wordt evenals in 2010 vastgesteld op € 0,90 omdat de inflatiecorrectie niet leidt tot
een hoger tarief, dat een veelvoud is van € 0,05. Dit is conform de afspraak die met de betrokken
ondernemers is gemaakt. In 2012 worden bij de berekening van het tarief de inflatiecorrecties 2010 tot en
met 2012 meegenomen.
Overige tarieven
Als algemeen uitgangspunt geldt, dat alle overige tarieven worden aangepast met het percentage van de
gemiddelde kostenstijging van 1% conform de uitgangspunten van de voortgangsnota 2010.
Redelijk peil 2011
Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op de artikel 12
van de financiële verhoudingswet (Fvw) dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het
belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2011 0,1201% van de WOZ-waarde 2011
verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100%
kostendekking. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente hieraan voldoet.
Gemeentelijke

Artikel 12 x € 1.000

heffingen x € 1.000
OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)

€ 13.614

€ 12.968

Afvalstoffenheffing

€ 9.072

€ 9.072

Rioolrecht

€ 5.867

€ 5.867

Subtotaal

€ 28.553

€ 27.907

Af: Kwijtschelding

€

450

n.v.t

Totaal

€ 28.103

€ 27.907

Artikel 12 norm

€ 27.907

Heffing boven de minimumnormen

€

196

Kwijtschelding
Het huidige kwijtscheldingsbeleid is er op gericht dat afhankelijk van de financiële situatie van een
belastingplichtige er op verzoek geheel of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend van
gemeentelijke belastingen. Het betreft de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de hondenbelasting (alleen
voor de eerste hond).
Naast de wetswijziging die het mogelijk moet maken om de kwijtscheldingsmogelijkheden voor
gemeenten te verruimen heeft staatssecretaris Klijnsma de gemeenten opgeroepen inwoners met een
laag inkomen, die voldoen aan de normen voor kwijtschelding, automatisch kwijtschelding te verlenen. In
de loop van 2010 zal er meer duidelijkheid komen hoe de gemeente Velsen hiermee om zal gaan. Met
ingang van 2010 wordt voor het verwerken van de kwijtschelding de kwijtscheldingsmodule van het
belastingpakket gebruikt. Op dit moment zijn alle aanslagen 2010 waarvoor kwijtschelding kan worden
aangevraagd opgelegd. Van de naar aanleiding van de aanslagen 2010 ontvangen verzoeken
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kwijtschelding is inmiddels circa 93% afgehandeld. Hierdoor kan er een goede inschatting gemaakt
worden inzake de werkelijke uitkomst 2010. Dit is als basis gebruikt voor 2011. Vervolgens is het budget
verhoogd met 2,5% stijging voor het toepassen van geautomatiseerde kwijtschelding in 2011 en
daarnaast is de verwachting dat als gevolg van de kredietcrisis het beroep op de kwijtschelding in 2011
ook zal toenemen. Ook hiervoor is een extra verhoging van 2,5% van het budget in de tarieven 2011
meegenomen.
Het budget neemt hierdoor af van € 0,47 mln in 2010 tot € 0,45 mln in 2011.
Invordering
Als gevolg van de kredietcrisis is in 2010 het percentage oninbaar verhoogd naar 0,2%. Op basis van de
e
resultaten uit het invorderingsproces over het 1 halfjaar 2010 is er op dit moment geen aanleiding om het
percentage in 2011 te wijzigen.
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Paragraaf B

Weerstandsvermogen

Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen gaat in op de vraag hoe de gemeente Velsen haar financiële risico’s
opvangt zonder dat dit betekent dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de
omvang van de aanwezige risico’s, de mogelijkheden om de risico’s af te dekken (weerstandscapaciteit)
en de relatie tussen deze twee: het weerstandsvermogen.
De paragraaf is ten opzichte van vorige begrotingen en jaarrekeningen gewijzigd. Wij stellen u een
gewijzigde methode voor. In het jaarverslag 2009, in de paragraaf weerstandsvermogen (bladzijde 137),
is de wijziging eerder toegezegd. De nieuwe methode wordt in deze paragraaf toegelicht en zal worden
betrokken bij de besluitvorming. De methode zal de komende jaren verder verfijnd worden.
De paragraaf is als volgt opgebouwd:
I
Presentatie oude methode versus nieuwe methode voor het bepalen van het
weerstandsvermogen;
II
Aanwezige risico’s;
III
Aanwezige weerstandscapaciteit;
IV
Beoordeling weerstandsvermogen;

I

Presentatie oude methode versus nieuwe methode voor het bepalen van het

weerstandsvermogen
Oude methode
In 2007 heeft de raad het beleid rondom risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld in de
nota Weerstandsvermogen. Voor het bepalen van het weerstandsvermogen is toentertijd gekozen voor
een normatieve systematiek die bestaat uit zes onderdelen:
1. exploitatielasten in de begroting, exclusief loonkosten en kapitaallasten: 10%-20%
2. de waarde van de borgstellingen: 10%
3. de achtervang van de borgstellingen: 1%
4. het investeringsvolume: 5%
5. de balanswaarde van de deelnemingen: 100%
6. de maximale onverzekerde aansprakelijkheidsrisico`s: 10%
In haar rapport van bevindingen over 2007 en 2008 adviseert de accountant aandacht te schenken aan
de systematiek van de bepaling van de omvang van het benodigde weerstandsvermogen en die te
baseren op de ingeschatte risico’s, de financiële omvang daarvan en de kans dat een risico zich
voordoet.
Het college presenteert een andere methode voor het bepalen van het weerstandsvermogen; een
methode die onderdelen van de oude methode combineert met het advies van de accountant.
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De zes onderdelen uit de oude methode zijn onder te brengen in drie dimensies c.q. werkvelden waar
risico`s zich voor kunnen doen. De risico`s worden normatief berekend met een percentage.
A. risico`s op de balans % van het investeringsvolume en % van de balanswaarde van de deelnemingen.
B. risico`s binnen de exploitatie % van exploitatielasten in de begroting, exclusief loonkosten en
kapitaallasten
C. risico`s buiten de balans om % van de waarde van de borgstellingen, % van de achtervang van de
borgstellingen en % van de maximaal onverzekerde aansprakelijkheidsrisico`s
Nieuwe methode
In de nieuwe methode wordt op de dimensies balans (A) en exploitatie (B) de normatieve
berekeningswijze voor het berekenen van de omvang van het risico vervangen door reële
gekwantificeerde risico`s. Voor risico`s buiten de balans om zoals borgstellingen blijft de normatieve
berekeningswijze gehandhaafd.
Risicodimensie
Balans

Exploitatie

Oude methode

Nieuwe methode

5% van investeringsvolume

Reële gekwantificeerde risico`s

100% van balanswaarde van deelnemingen

Reële gekwantificeerde risico`s

Exploitatielasten in de begroting, exclusief

Reële gekwantificeerde risico`s

loonkosten en kapitaallasten: 10%-20%
Buiten de balans om

10% van de waarde van de borgstellingen

10% van de waarde van de borgstellingen

1% van de achtervang van de borgstellingen

1% van de achtervang van de borgstellingen

10% van de maximale onverzekerde

10% van de maximale onverzekerde

aansprakelijkheidsrisico`s

aansprakelijkheidsrisico`s

Figuur: Oude versus nieuwe methode berekenen benodigd weerstandsvermogen.

Het risico wordt gezien als een optelsom van een financieel gevolg van een gebeurtenis en de kans dat
deze gebeurtenis zich voordoet. In andere bewoordingen: het risico wordt als volgt gekwantificeerd:
Risico = Omvang van het risico (in € mln) * kans van optreden van risico (%).
De nieuwe methode heeft als belangrijkste beperking het subjectieve en arbitraire element van
kansbepaling. Het inschatten van kansen van optreden van de afzonderlijke risico’s is immers
voornamelijk willekeurig en subjectief. Het blijft daarom onmogelijk om het gewenste
weerstandsvermogen van een gemeente exact te berekenen. Absolute zekerheid bestaat nu eenmaal
niet. Er is dus geen sprake van een wiskundige nauwkeurigheid.
Daarnaast is in veel gevallen het moeilijk om de te verwachte risico’s in bedragen uit te drukken of aan te
geven hoeveel procent kans de gemeente loopt dat een bepaalde tegenvaller zal optreden. Om risico’s af
te kunnen zetten tegen de weerstandscapaciteit is het wel noodzakelijk om risico’s te kwantificeren.
De grote winst van de nieuwe systematiek is de stimulerende werking richting het risicobewustzijn van de
gemeente Velsen evenals het denken in de beheersmaatregelen die kunnen worden genomen indien het
risico zich voordoet. Het college vindt dat voordeel zwaarder wegen dan het nadeel van de subjectiviteit
van de methode.
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Risico`s grondexploitatie
De risico`s ten aanzien van de dimensie balans (veelal projecten) die in deze paragraaf
weerstandsvermogen zijn vermeld, zijn exclusief de risico`s die zich voordoen binnen de grondexploitatie.
Het vigerende beleid voor deze risico`s - zoals beschreven in de nota ontwikkeling - is dat deze afgedekt
zijn door de algemene reserve grondbedrijf. De hoogte daarvan wordt vooralsnog normatief bepaald.
In de loop van 2010 zal een nieuwe methodiek voor risicomanagement worden ingevoerd, waarbij de
hoogte van de algemene reserve grondbedrijf berekend wordt op basis van de grootste risico’s die de
projecten lopen. Deze methode wordt formeel als beleid vastgelegd in de eerstvolgende actualisatie van
de nota Ontwikkeling (gepland eind 2010). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
subparagrafen “reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken” en de “toelichting op de
grondcomplexen” binnen de paragraaf grondbeleid.
II

Aanwezige risico`s

De volgende risico`s, ingedeeld in de hierboven genoemde dimensies, zijn benoemd (groter dan €
100.000). Het benodigd weerstandsvermogen per risico wordt als volgt berekend:
Risico = Omvang van het risico (in € mln) * kans van optreden van het risico (%)
A

Balans (projectrisico`s)

Oude Pontweg
Een fors onderdeel van de dekking van de uitgaven die zijn gemaakt zijn om het woonwagenkamp Oude
Pontweg te herinrichten worden gedekt door de inkomsten uit de huur en de woonwagenrechten van de
woonwagens. Vooralsnog is er nog geen aanleiding om hier een kans aan toe te rekenen.
De omvang van dit risico bedraagt: € 0,3 mln *0% =0.
B

Exploitatie (Budgetrisico)

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 er bezuinigd moet worden, is echter nog niet bekend. Zoals in
hoofdstuk 3 aangegeven zijn er twee reële mogelijkheden van ingrepen door de rijksoverheid; het
herinvoeren van de normeringsystematiek en een korting op het gemeentefond. Voor beide ramen we de
financiële risico’s op 4,5 mln elk. Bestuurlijk zijn er, naar ons inzien, niet herroepbare afspraken over de
hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2011. Beide genoemde maatregelen zullen
indien zij doorgevoerd worden met ingang van 2012 gevolgen hebben voor de gemeente.
De omvang van dit risico bedraagt vanaf 2012 (€ 9 mln * 20% ) = € 1,80 mln. Voor drie jaar bedraagt het
risico € 5,7 mln.
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.
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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 die verstrekt wordt hangt af van een
groot aantal factoren zoals: “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, is het onzeker of een mogelijk negatief resultaat boven de 10% drempel tot een extra
tegemoetkoming van rijkswege leidt.
Het risico onder de 10%-norm bedraagt € 1,2 mln per jaar. Bovendien bestaat het risico geen volledige
aanspraak te kunnen maken op tegemoetkoming van rijkswege bij een groter tekort dan € 1,2 mln.
De omvang van het risico bedraagt derhalve (€ 4,8 mln) * 40% = € 1,92 mln.
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.
Wij schatten het risico in op € 0,2 mln.
Bommenregeling
Eind 2009 is het bestaande systeem van declareren inzake ruiming van bommen afgeschaft. Het
beschikbare rijksbudget is toegevoegd aan het gemeentefonds. Sommige gemeenten krijgen
rechtstreeks een uitkering. Velsen hoort daar niet bij maar kan jaarlijks, indien nodig, na besluitvorming
een bedrag indienen.
De gemeente Velsen - meer specifiek IJmuiden - neemt in Nederland de derde plaats in als het gaat om
de hoeveelheid bommen die in de Tweede Wereldoorlog boven de plaats is afgeworpen. Ongeveer 1520% van het aantal bommen is niet geëxplodeerd en staat te boek als blindgangers. Velsen kan alleen
een beroep doen op een zogenaamde vangnetconstructie.
De kosten van het opruimen van een bom kunnen oplopen tot € 400.000; het gemiddelde aantal bommen
dat is aangetroffen bedraagt een per jaar – dit is mede afhankelijk van het aantal bouwactiviteiten. Omdat
de komende jaren minder bouwactiviteiten worden verwacht stelt het college de kans dat dit risico zich
voordoet op 50%.
De omvang van dit risico bedraagt derhalve: € 400.000 * 50% = € 0,2 mln per jaar; voor 4 jaar € 0,8 mln.
C

Risico`s buiten de balans om:

Garanties/Borgstellingen/achtervang borgstellingen
Het risico/gebeurtenis dat een partij waar wij borg voor staan niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan
voldoen. Het bedrag dat de gemeente heeft opgenomen bedraagt:
Borgstellingen: € 32,4 mln.
De achtervang borgstellingen (in combinatie met het rijk): € 128 mln.
Borgstelling HVC: € 26,4 mln.
De omvang van dit risico bedraagt € 3,24 mln + € 1,28 mln + € 2,64 mln = € 7,16 mln.
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Niet te kwantificeren
Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal
In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten
Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervervoer zoals dat door
A90%msterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de drie Noordzeekanaalveren overgedragen van
Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. In het dienstbetoon zijn afspraken vastgelegd over de
hoeveelheid vervoer dat de komende dertig jaar door de gemeente Amsterdam wordt afgeleverd.
Kosten alternatieve blusvoorzieningen
Uit de Brandweerwet 1985 (artikel 1, lid 4) volgt dat het College verantwoordelijk is voor het beschikbaar
hebben van voldoende bluswater. Door een wijziging van waterleidingwetgeving naar drinkwaterwetgeving (2004) is er mede een ontwikkeling naar het verhogen van de waterkwaliteit. In Velsen wordt
het drinkwater verzorgd door PWN. Een hogere kwaliteit drinkwater wordt bereikt door dunnere
leidingen: er is dan minder water in de leidingen en door de hogere druk is de kans op verontreiniging ook
lager. Door die dunnere leidingen ontstaat voor gemeenten een knelpunt in de aanvoer van bluswater,
met name bij nieuwbouwprojecten. Daardoor kan niet altijd aan de eisen van de brandweer worden
voldaan en moeten alternatieve blusvoorzieningen worden aangelegd. Daarmee zijn hogere kosten
gemoeid.
Omdat nog veel onduidelijk is kan ook de hoogte van het risico zonder nader onderzoek niet worden
vastgesteld. Daarom zal zo spoedig mogelijk in kaart moeten worden gebracht welke consequenties deze
ontwikkeling voor de gemeente heeft.
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.
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.
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.
Veiligheidsregio Kennemerland
In 2009 is gebleken dat de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland zeer zorgelijk is. De raad is hierover op 1 juli 2010 geïnformeerd bij de behandeling van
het jaarverslag VRK 2009. Nadien is wederom informatie gepresenteerd waaruit blijkt dat de
Veiligheidsregio Kennemerland qua bedrijfsvoering niet in control is. Het bestuur van de Veiligheidsregio

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

145

Kennemerland heeft reeds begin 2010 een proces in gang gezet om de bedrijfsvoering op orde te krijgen.
De resultaten van het proces tot verbetering van de bedrijfsvoering zullen naar verwachting eerst eind
2010 en in 2011 hun eerste resultaten opleveren. Derhalve is de situatie van dienaard, dat geen
zekerheid bestaat omtrent de correctie van de hoogte van de bijdrage. Derhalve is sprake van een
financieel risico.
Recapitulatie
Risico

Categorie indeling

Omvang (in
€ mln)

1 Algemene uitkering

B

Bestaand

€ 5,70

2 WWB

B

Bestaand

€ 1,92

3 WMO

B

-

-

4 Garanties & Borgstellingen C

Bestaand

€ 7,16

5 Oude Pontweg

A

Nieuw

6 Huur strandhuisjes

A

Bestaand

€ 0,20

7 Ruiming bommen

A

Bestaand

€ 0,80

-

€ 15,78

III
Aanwezige weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen:
1. De post voor onvoorziene uitgaven;
2. De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (onbenutte belastingcapaciteit);
3. Het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve;
4. De stille reserves.
Voor de gemeente Velsen gelden de volgende bedragen:
Weerstandscapaciteit
Algemene reserve (exclusief algemene reserve grondbedrijf)

Bedrag (in € mln)
12,95

Onbenutte belastingcapaciteit

1,2.

Post onvoorzien (4 jaar)

1,30

Stille reserves

-

TOTAAL

15,45

NB.
- De algemene reserve is exclusief de algemene reserve grondbedrijf. De algemene reserve grondbedrijf
is ingesteld om de risico`s uit het grondbedrijf op te vangen. De risico`s die in deze paragraaf
weerstandsvermogen zijn vermeld, zijn exclusief de risico`s die zich voordoen binnen de grondexploitatie.

IV

Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico’s die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen
voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (het benodigd
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weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de in de
organisatie noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).
Voorgesteld wordt om vanaf deze begroting het benodigde weerstandsvermogen die uit de risicoinventarisatie voortvloeit af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en die uit te drukken in
een ratio.
Ratio weerstandsvermogen = Benodigd weerstandsvermogen/Beschikbare weerstandscapaciteit
De ratio voor het weerstandsvermogen voor de gemeente Velsen is (15,45/15,78)*100=0.98.
Om de ratio voor het weerstandsvermogen vervolgens te beoordelen wordt gebruik
gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de
Universiteit Twente tot stand is gekomen.
Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1-1,4

Voldoende

D

0,8-1

Matig

E

0,6-0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

Op basis van bovenstaande beoordelingstabel is de waardering van het weerstandsvermogen van de
gemeente Velsen een D, oftewel matig.
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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.
Hieronder staat weergegeven wat de belangrijkste zaken zijn per categorie:
Wegbeheer
Kengetallen:
De gemeente beheert 1127 km aan wegen,straten en paden. Dit omvat een totale oppervlakte van 2,99
miljoen vierkante meter.
Beleidskader
De gemeenteraad heeft in januari 2008 besloten om het onderhoud uit te voeren op gemiddeld niveau
(niveau R). Het bedrag dat op basis van het wegbeheersysteem bij dit onderhoudsniveau hoort is
€ 2.180.000. Op basis van ervaring en door optimale afstemming met andere projecten is destijds
besloten om een lager onderhoudsbudget op te nemen in de begroting. Na vaststelling van het
wegbeheersysteem is jaarlijks € 1.900.00 opgenomen in de begroting.
In het Coalitieakkoord 2010 is afgesproken om het kwaliteitsniveau van onderhoud van wegen verder te
verlagen. Overeenkomstig deze afspraak is het onderhoudsbudget wegen met ingang van 2011 voor het
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onderhouden van de wegen (tijdelijk) met € 300.000 verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat het kwaliteitsniveau
van onze wegen zal dalen. Conform ons wegenbeheerplan betekent dit een daling van niveau R naar
niveau R-. In de praktijk zal dit betekenen dat het onderhoud aan de elementverharding (wegen met
klinkerbestrating) af zal nemen en dat de categorie matig bij deze categorie op zal lopen. Door slimme
combinaties te maken met bijvoorbeeld rioolvervangingen en andere werkzaamheden in de openbare
ruimte zal getracht worden de teruggang zo minimaal mogelijk te laten zijn. De verkeersveiligheid zal
door deze verlaging niet in gevaar komen. Het uitstellen van onderhoud aan asfaltwegen is minder
verstandig aangezien hier een grote kans op kapitaalvernietiging bestaat en dat de kosten voor klein
onderhoud drastisch toenemen bij het uitstellen van groot onderhoud. Vandaar dat de teruggang met
name in de elementverhardingen te merken zal zijn.
Huidige toestand van de wegen:
De resultaten van de inspecties over de afgelopen jaren geven het volgende meerjarige beeld:

Totale wegennet

2005

2006

2007

2008

2010 Adviesnorm

84%

80%

84%

90%

86%

77-87%

5%

5%

6%

3%

3%

9-14%

11%

13%

10%

7%

11%

4-9%

2005

2006

2007

2008

2010 Adviesnorm

91%

89%

93%

99%

86%

77-87%

Matig

3%

3%

3%

3%

5%

9-14%

Onvoldoende

6%

8%

4%

7%

11%

4-9%

2005

2006

2007

2008

2010 Adviesnorm

81%

79%

81%

86%

82%

77-87%

6%

8%

7%

4%

3%

9-14%

13%

13%

12%

10%

15%

4-9%

Voldoende
Matig
Onvoldoende

Asfalt
Voldoende

Elementen
Voldoende
Matig
Onvoldoende

Na de inspectie van 2008 hebben wij besloten om over te stappen van een jaarlijkse inspectie naar een
twee jaarlijkse inspectie. Vandaar dat in bovenstaande tabel geen gegevens zijn opgenomen van het jaar
2009. In mei 2010 zijn de gegevens van de tweejaarlijkse inspectie bekend geworden. Hieruit is naar
voren gekomen dat de onderhoudstoestand van de wegen teruggelopen is ten opzichte van 2008. Vooral
de categorie “onvoldoende” is de laatste jaren toegenomen. In deze categorie vallen de wegen net buiten
de geformuleerde normen bij de vaststelling van ons wegenbeheerplan. De achteruitgang geldt zowel
voor elementverharding als voor asfaltverharding. Voor wat betreft asfaltverharding is dit voor een
gedeelte terug te voeren op afgelopen winter. Daarnaast zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de
Lange Nieuwstraat al enkele jaren uitgesteld in afwachting van de herinrichting als gevolg van de
realisatie van het centrumgebied. Voor het herstellen van de asfaltschade van afgelopen winter is een
herstelplan opgesteld. Dit wordt dit najaar uitgevoerd. Voor wat betreft de Lange Nieuwstraat worden
minimale onderhoudswerkzaamheden verricht. Hiermee wordt de onderhoudsniveau van de asfaltwegen
weer op een acceptabel peil gebracht. Voor wat betreft de elementverharding moet nog een koppeling
gemaakt worden naar reeds bestaande onderhoud- en investeringsplannen. Ook bij enkele straten met
elementverharding wordt namelijk met onderhoud gewacht om een logische koppeling te maken met
andere werkzaamheden aan de straat of in de buurt van deze straat. Dit speelt bijvoorbeeld voor het
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opknappen van de wegen in het industriegebied IJmuiden west. In het najaar wordt de definitieve
uitvoeringsplanning opgesteld om ook de onderhoudstoestand van de elementverharding weer op een
acceptabel peil te brengen. De herstelacties kunnen mede door gebruik te maken van de onderhoudsvoorziening wegen binnen de bestaande onderhoudsbudgetten gerealiseerd worden. De verwachting is
dat bij de volgende inspectie de resultaten weer binnen de normen zullen vallen.
Groenbeheer
Kengetallen:
De gemeente beheert in totaal 15870 laan en straatbomen, 23,8 ha bosplantsoen, 6561 boomspiegels,
14 ha sierheesters, 9311 vierkante meter hagen, 86,5 ha gazon en 69,4 ha ruw gras.
Beleidskader
In 2009 is het groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. In 2009 en 2010 is er in de pilotwijk Zee- en
Duinwijk ervaring opgedaan met het groenbeheer volgens de systematiek van kwaliteitszonering in het
groenbeleidsplan. Beheerplannen per wijk geven inzicht in het vastgestelde onderhoudsniveau middels
beschrijving van beelden bij de verschillende types groen. De communicatie met de wijkbewoners wordt
volgens een, in 2010 opgesteld, plan uitgevoerd waarbij de meest geschikte communicatiemiddelen,
passend bij het onderwerp, worden ingezet. Het geautomatiseerde beheersysteem voor
groenvoorzieningen is in 2010 helemaal op orde gebracht zodat er inzicht is in de groeninventaris en de
middelen die nodig zijn om het vastgestelde onderhoudsniveau te halen. In 2011 zal het systeem verder
over de wijken worden uitgerold en zal de praktische uitvoering verder op de kwaliteitszonering worden
afgestemd. De jaarlijkse plantsoenrenovaties en laanboomvervangingen zullen dit proces ondersteunen.

Speelplaatsen
Kengetallen:
De gemeente beheert in totaal 435 speeltoestellen.
Beleidskader
In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid op grond van het attractiebesluit worden alle speeltoestellen periodiek gekeurd en wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden
hersteld, of het toestel wordt weggehaald. Jaarlijks is er een budget van € 220.000 beschikbaar om
versleten en verouderde speelplaatsen/speeltoestellen op te knappen. De plekken die hiervoor in
aanmerking komen worden op basis van ouderdom en op basis van de periodieke inspecties bepaald.

Openbare verlichting- en Kunstwerkenbeheer
Kengetallen:
De gemeente beheert in totaal 11.900 lichtmasten.
Beleidskader
Er is in 2010 een kadernota Openbare Verlichting opgesteld. Eén van de actiepunten uit deze nota is het
opstellen van een OV-beheerplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan een beheersysteem voor
Openbare Verlichting en Kunstwerken (dit zijn naast bruggen, viaducten alle andere objecten in de
openbare ruimte die een systematisch beheer vragen). Dit zal in de loop van 2011 gereed zijn.

Rioolbeheer
Kengetallen:
De gemeente beheert:
270 km riool, 10 km persleiding, 5 bergbezink/retentiebassins, 1 hoofdgemaal en 45 kleinere gemaaltjes.
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Beleidskader
Eind 2010 zal een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden opgesteld. Naar verwachting zullen
hier, gezien de goede staat van ons rioolstelsel, geen grote maatregelen uit naar voren komen.
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. In 2011 zijn de activiteiten gericht op het middenhavengebied.

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. van het 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.
Kader vormt de door de gemeenteraad vastgestelde nota “Accommodatiebeleid voor sportief Velsen”
(dec. 2009). Gesignaleerde knelpunten en aandachtspunten zijn verwerkt in beheerplannen en
programma’s voor regulier- en meerjarig onderhoud.

Buitensportaccommodaties
Voor het eerst hebben we voor het complete cultuurtechnisch onderhoud aan de velden een gedetailleerd
“Open posten bestek” opgesteld en aanbesteed voor drie achtereenvolgende jaren (2010 t/m 2012).
Werkzaamheden worden per sportpark, per veld, per onderdeel ingevuld. Vervolgens worden de deelopdrachten tegen vaste eenheidsprijzen door aannemers uitgevoerd. Door deze menukaartformule is het
mogelijk volledige regie te houden over uitvoering en het beschikbare budget.
Het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties bestaat uit twee delen. Ten eerste de cultuurtechnische vervanging of renovatie van de ca. 30 velden, exclusief tennisbanen. Ten tweede het
planmatig onderhouden van bijkomende voorzieningen en infrastructuur. Zoals hekwerken, verlichting,
bestratingen, bosschages, drainagesystemen, beregeningsinstallaties, pompen, (deels) clubaccommodaties en diversen.
In 2010 is een plan van aanpak opgesteld voor een totale revitalisering en herstructurering van sportpark
Rooswijk. Eén van de doelstellingen is efficiënter beheer en onderhoud. Daartoe wordt goed gekeken
naar capaciteit en indeling van velden en voorzieningen, naar de beplanting en overige elementen en
naar de logistiek (routing aanvoer/afvoer, opslag van materiaal/materieel). Volgens planning kan,
afhankelijk van eventuele planologische procedures, het vernieuwde sportpark medio 2012-2013
opgeleverd worden.
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De realisatie van twee kunstgrashockeyvelden op sportpark Schoonenberg en een kunstgrasvoetbalveld
op sportpark Driehuis is in de zomer van 2010 voltooid. Het jaarlijkse groot onderhoud van deze velden
en de vervanging op langere termijn wordt opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen. Het
dagelijkse onderhoud wordt verricht door vrijwilligers van de betrokken sportclubs.

Binnensportaccommodaties
De planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties in de afgelopen jaren heeft
zijn vruchten afgeworpen. Verouderde voorzieningen en inventaris zijn aangepakt en knelpunten
weggewerkt. Scans, RIE’s en onderzoeken, bijvoorbeeld naar akoestiek en sportvloeren, waren daarvoor
uitgangspunt. Zeker ook de regelmatige interactie met de hoofdgebruikers van sport en onderwijs heeft
positief bijgedragen. Deze werkwijze willen we stelselmatig voortzetten.
Het opknappen van verouderde sanitaire ruimten en kleedvoorzieningen in een aantal gymzalen wordt
vervolgd. Bijvoorbeeld in gymzaal De Weid (1989). In bepaalde zalen zoals de Waterloozaal (1966) en
Kruisbergzaal (1977) wordt terughoudend en sober technisch onderhoud gepleegd in verband met de
verwachte resterende levensduur. Planvorming voor een nieuwe Waterloozaal is in 2010 opgestart. Dat
geldt ook voor sporthal Zeewijk (1969) waar grootschalige renovatie of nieuwbouw op de rol staat. In de
meerjaren onderhoudsplannen is voor sporthal circa € 1,5 mln geprognosticeerd.
In 2010 zijn op grote schaal akoestische maatregelen getroffen in de gymzalen, sporthal Het Polderhuis
en sporthal IJmuiden Oost. De effecten zijn positief te noemen, nametingen volgen. Op basis van de in
2009 gehouden ronde RIE zullen in enkele zalen nog kleine knelpunten weggewerkt worden. Voorts
wordt bezien in hoeverre het mogelijk is enkele aandachtspunten uit het rapport over toegankelijkheid van
het Gehandicapten Beraad Velsen kunnen worden uitgevoerd.
Binnen het investeringsvolume zijn enkele vervangingen in sporthal IJmuiden Oost (geluidscabine,
tribune) en Het Polderhuis (aanpassingen kleedruimten) uitgesteld en doorgeschoven naar 2011.

Zwembad
De ernstige gebreken als gevolg van corrosie aan zandfilters en ozontanks zijn in 2010 hersteld. Ook zijn
er aanpassingen gerealiseerd in het luchtbehandelingsysteem van het recreatiebad, waardoor de
oorspronkelijk bij de bouw geadviseerde waardes nu worden gehaald. De effecten hiervan blijven we de
komende tijd goed volgen.
De geplande aanpassingen van de personele kleedruimten (Arbo) en onderzoek naar het vervangen van
de (tijdelijke) kleedvoorzieningen ten behoeve van het buitenbad zijn doorgeschoven naar 2011.

Verkeer
Het plan om onderhoudswerkzaamheden van het wegmeubilair onder de beheersystematiek van de
andere objecten in de openbare ruimte te brengen wordt voorlopig in de ijskast gezet. De kosten zijn
vooralsnog te hoog, terwijl de operatie ook veel menskracht vergt. Deze is hard nodig om de huidige
software te voorzien van data.
Verkeerlichten
Het onderhoud aan verkeersregelinstallaties (VRI’s) is gekoppeld aan inspecties. Vervanging van VRI’s
wordt bekostigd via het Investeringsplan.
Gebouwen
De resultaten van de energiescan van een aantal gemeentelijke gebouwen worden medio 2010
verwacht. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld met maatregelen om energie te besparen.
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Discipline
Wegen

Beleidskader
LVVP

Riolering

Objecten

Dimensies

Wegen, paden,
Riolen
Bergbezinkbassins

224 km
3 st.

(Mini) gemalen

(30) 10 st.

Drukpompunits

15

Drainage, kolken, putten
Groen

Bomenplan ‘04

Bomen, plantsoenen, speelvoorzieningen

Ruimte voor groen
Water

Baggerplan ‘03

Watergangen, vijvers

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten,

11.000

Armaturen, lampen, OV- en schakelkasten,
VRI’s, reclameverlichting, stadskaarten

Sportaccommodaties

Gymzalen
Sporthallen, verenigingsgebouwen
Zwembad
Sportvelden

1 st.

Buurthuizen

30 st.

Hekwerken, verlichting, groen, bestrating,
beregeningsinstallaties, pompen

Gebouwen

Gemeentelijke gebouwen,opstallen e.d.

125

Onderwijsgebouwen
Gemeenten hebben een ´zorgplicht´ inzake de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting
ten behoeve van het onderwijs. In Velsen is dit uitgewerkt in de ´Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Velsen´ (huisvestingsverordening onderwijs). Op grond van deze verordening kunnen besturen
van scholen aanvragen indienen, voor het realiseren van voorzieningen voor het jaar daarop volgend. De
aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het
huisvestingsprogramma, dan wel voor het huisvestingsoverzicht.
Jaarlijks wordt een bedrag van ca € 3,1 mln gereserveerd voor nieuwbouw en ingrijpende renovaties.
Daarnaast is er jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 312.000.
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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
2011. 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 (afgerond € 145 mln) per 1 januari 2011. Dit
betekent in dat de kasgeldlimiet in 2011 een hoogte heeft van circa € 12,3 mln. De gemiddelde netto
vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in
principe, niet overschrijden. Wij streven ernaar in 2011 de kasgeldlimiet niet te overschrijden.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote pieken in de
leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido werd daarom t/m 2008 geëist dat niet
meer dan 20% van de totale leningenportefeuille per jaar voor herfinanciering in aanmerking komt. Bij
herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico gelopen.
Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang.
In de Staatscourant nr. 65 van 3 april 2009 is het percentage op 20% van het begrotingstotaal
vastgesteld.
De gemeente Velsen voldoet aan de eisen die middels de renterisiconorm in de wet worden gesteld. De
opbouw van de leningenportefeuille is zodanig evenwichtig dat in 2011 geen overschrijding van de
renterisiconorm zal plaats vinden. Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering zal nadrukkelijk
rekening worden gehouden met de opbouw van de portefeuille.
Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln)

2011

2012

2013

2014

Renteherzieningen vaste schuld
Aflossingen langlopende leningen

16.424

27.247

12.507

17.532

Doorverstrekte leningen geen renterisico

-3.743

-14.191

-535

-563

Renterisico

12.681

13.056

11.972

16.969

Ruimte onder renterisiconorm

13.919

13.544

14.628

9.631

0

0

0

0

145.000

147.000

155.000

134.000

29.000

29.400

31.000

26.800

Overschrijding renterisiconorm

Begrotingstotaal (afgerond)
Percentage 20 %

vanaf 2003 zijn de leningen voornamelijk fixe
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Financiering 2011:
Ten aanzien van het volume van aan te trekken financiering merken wij op dat de raad het college, door
middel van het Treasurystatuut, in 2004 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 raad om een aanvullend besluit worden gevraagd. Het nu geldend
Treasurystatuut is vastgesteld op 28 mei 2009. Uitgangspunt is om niet onnodig geld aan te trekken.
De afgelopen jaren is er een daling te zien geweest van het aan te trekken vermogen. Hierdoor zijn de
jaarlijkse rentelasten afgenomen. Er is sprake van een onzekere factor inzake het aantrekken van gelden;
dit betreft onder andere een aantal aanslagen precariobelasting. Deze aanslagen zijn betaald maar er is
bezwaar gemaakt. Het totale bedrag waartegen bezwaar is gemaakt bedraagt ongeveer € 8 mln. Als dit
bedrag moet worden terugbetaald hebben we dit niet liquide beschikbaar en moet geld worden
aangetrokken.
Rentevisie:
Het renteomslagpercentage is in de begrotingsrichtlijnen vastgesteld op 4,5%.
Balanspositie:
Op 6 juli 2010 is een rapport van de VNG verschenen inzake de schuldpositie van gemeenten.
De ‘debtratio’ waarover de VNG rapporteert is verkregen door het quotiënt van de schulden inclusief
voorzieningen en het totale vermogen. In onderstaande tabel is het verloop van de laatste jaren van de
gemeente Velsen vastgelegd. In feite geeft het weer in hoeverre de gemeente zijn bezit heeft belast met
schuld. De laatste jaren zie je binnen de gemeente Velsen een daling van dit percentage.
De verwachting is om voor de jaarrekening 2011 op een debt ratio van 80% uit te komen.
Bedragen x € 1.000

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vreemd Verm + Voorzieningen

215.187

245.173

234.347

232.001

230.609

228.257

220.991

Totaal Vermogen

249.692

272.150

260.399

271.289

282.821

278.693

273.229

Debt Ratio

86,18%

90,09%

90,00%

85,52%

81,54%

81,90%

80,88%

Organisatie:
De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in belangrijke mate bepaald door het vastgestelde
Treasurystatuut. Daarnaast zijn de kaders die in het financieel masterplan Velsen (FMV) van belang. De
bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden, waarin onder andere wordt aangegeven dat de
treasuryfunctie uitsluitend uitgevoerd dient te worden ten dienste van de publieke taak en een prudent
beleid dient te kennen, zijn leidend.
Kort samengevat de doelstellingen van de Treasuryfunctie:
- De renterisiconorm niet hoger te laten komen dan 15% van het begrotingstotaal per jaar door gedegen
met de middelen om te gaan. Het renterisico neemt daardoor af.
- De kasgeldlimiet optimaal benutten.
- De interne informatievoorziening nog beter te stroomlijnen zodat op het juiste moment de actie kan
worden ondernomen om gelden aan te trekken c.q. uit te zetten.
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Kaders van het Treasurybeleid zijn:
Regelgeving
Financiële verordening

Toelichting

Vastgesteld

Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie van de

22 mei 2008 door

financiële functie vormgegeven.

gemeenteraad.

Wet Fido (Wet Financiering

Regels waar een gemeente zich aan dient te houden. Laatste

14 december 2000

Decentrale overheden)

wijziging 3/4/2009 in de Staatscourant.

BBV (Besluit Begroting en

Artikel 13 De paragraaf betreffende de financiering bevat in

Verantwoording Provincies en

ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het

gemeenten)

risicobeheer van de financieringsportefeuille. Art 26 Het
jaarverslag bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 in de
begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van
hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is
opgenomen.

Treasurystatuut

Uitwerking wet en bijzonderheden Gem Velsen

28 mei 2009
Gemeenteraad
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Paragraaf E Bedrijfsvoering
Organisatie- en personeelsbeleid 2011
In 2010 is de afdeling P&O omgevormd tot de afdeling Human Resources (HR). Dit was niet louter een
naamsverandering maar betekende een herijking van de bedrijfsvoering en inrichting van de afdeling met
o.a. een aparte front office. Dit is gestart om klaar te zijn voor een aantal externe en interne uitdagingen
waar de gemeentelijke organisatie van Velsen voor staat:
- In 2015 is de gemeente dé overheidspoort tot publieke dienstverlening. Het hieraan gekoppelde
programma bevat uitdagende doelen op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering:
“Anders werken, samen doen”.
- Het meer aangaan van (regionale) samenwerkingsverbanden. Soms zal dit verplicht / soms vrijwillig
gaan. Een duidelijke strategische visie van Velsen wordt hiervoor gevraagd om de regie te kunnen
behouden en de Velsense belangen zo goed mogelijk daarin te kunnen behartigen.
- De huidige economische en demografische ontwikkelingen, waarbij gedacht kan worden aan de
werkgelegenheid en overige gevolgen van recessie op korte termijn maar ook aan de toenemende
vergrijzing, genereren een onevenwichtige personeelsopbouw.
- Het belang van het behouden en verbeteren van een aantrekkelijk werkgeverschap in een steeds
krappere arbeidsmarkt.
- Het belang van een verbeterde bedrijfsvoering (efficiënter, sneller) met de inzet van meer
technologische toepassingen bij de vormgeving van de dienstverlening en de gevolgen hiervan voor de
huidige vormgeving van processen, functie-uitoefening en samenwerking van medewerkers.
- Het spanningsveld dat het resultaat is van een dynamische omgeving enerzijds en anderzijds binnen
de organisatie zelf waar sprake was van een enerverend organisatieklimaat, waarin de rolvastheid en
strategisch vermogen van bestuur, management en medewerkers (her)vonden moet worden.
- Een personele taakstelling voor 2010 en 2011 van ruim 25 fte en een te verwachten nog forsere
taakstellingopgave daarna (gekoppeld aan kerntakendiscussie), die kan oplopen tot 10 à 15% van de
begroting.
Om een bijdrage te leveren aan een gemeente Velsen die op een adequate manier omgaat met alle
ontwikkelingen zowel binnen als buiten de gemeente zal de aandacht van HR gericht moeten zijn op:
- Goed werkgeverschap: met als doel het vinden, boeien en binden van gekwalificeerde en gemotiveerde
medewerkers, profilering gemeente Velsen als aantrekkelijk werkgever.
- Organisatieontwikkeling t.b.v. een slimme flexibele organisatie: aandacht voor leiderschap,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (+ rolvastheid daarin), oog voor integrale samenwerking,
klantgerichte dienstverlening en de daarbij passende competenties, organisatievorm en cultuur. Aandacht
voor de gevolgen daarvan voor opleiding / persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.
- Transparante en efficiënte HR bedrijfsvoering: effectief en efficiënt verlopende basisprocessen. Actuele,
eenduidige, en toegankelijke beschikbaarheid van informatie. Verduidelijking van de HR adviesrol in
combinatie met de gewenste Velsense leiderschapsstijl. Klantgerichte dienstverlening. En ook: profilering
van de afdeling HR naar alle medewerkers gemeente Velsen!
Facilitering van deze processen heeft zijn weerslag op de strategische HRM vraagstukken zoals
kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning, mobiliteit, strategisch opleiden, in-, door en uitstroom
maar ook verantwoordelijke arbeidsomstandighedenbeleid. Er zal moeten worden gewerkt aan een
evenwichtige personeelsopbouw in leeftijd, dienstjaren, (management)ervaring, attitude en competenties.
Daarbij is ook behoefte aan consistente en betrouwbare managementinfo Thema’s als resultaatgericht
management, levensfasebewust beleid maar ook integriteit zullen worden benadrukt. De ambitie van de
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afdeling HR is immers het faciliteren van de juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste moment.
Dit zal de komende jaren met beperkte middelen en dus veel focus en creativiteit moeten plaatsvinden.
Door uw raad is aandacht gevraagd voor de visie op de inhuur van extern personeel. Wij willen deze
inhuur beter gaan monitoren. In de CAO voor gemeenten is ook afgesproken dat de inhuur op landelijk
niveau gemonitord gaat worden. Wij willen dat zoveel mogelijk eigen medewerkers zich ontwikkelen en
(projectmatig) ingezet kunnen worden, zodat kennis en kunde binnen de organisatie blijft. Een aantal
uitgangspunten zijn vastgesteld waarin een beroep gedaan kan worden op extern personeel.
Dit kan zijn in de volgende gevallen:
- bij werkzaamheden met een eenmalig karakter die tijdelijk van aard zijn en waarvoor kwalitatief of
kwantitatief intern geen menskracht beschikbaar is.
- ter tijdelijke overbrugging om een interne medewerker geschikt te maken voor een functie.
- bij werkzaamheden die op korte termijn moeten worden verricht om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen en waarvoor geen interne menskracht beschikbaar is.
- bij ontstane vacatures op vitale plaatsen in de organisatie tot het moment dat de vacature is ingevuld.

Overzicht personele sterkte:

Onderdelen

Directieteam

Fte’s

Fte’s 2010

Fte’s

Begroting 2010 Begroting 2010 Begroting 2011

begroting

na bezui-

begroting

gewijzigd

2010

niging

2011

5,0

6,0

4,0

€ 539.420

€ 613.012

€ 474.784

49,2

47,7

46,7

€ 3.257.961

€ 3.134.321

€ 3.278.291

133,8

131,5

130,5

€ 6.591.629

€ 6.596.809

€ 6.802.714

101,5

97,4

96,9

€ 5.748.191

€ 5.633.148

€ 5.888.539

118,2

114,3

114,0

€ 7.083.436

€ 7.286.970

€ 7.319.933

Communicatie

13,5

8,7

8,7

€ 974.200

€ 641.064

€ 647.775

Human Resources

13,0

12,1

12,1

€ 865.123

€ 815.355

€ 842.836

8,0

7,4

4,6

€ 401.893

€ 401.893

€ 276.311

Raadsgriffie

4,7

4,7

4,7

€ 318.539

€ 318.539

€ 350.118

Bibliotheek

26,5

26,5

26,5

€ 1.254.308

€ 1.254.308

€ 1.350.305

473,4

456,3

448,6

€ 27.034.700

€ 26.695.418

€ 27.231.606

Ruimte, Ontwikkeling en
Economische Zaken
Beheer Openbare
Ruimte
Publiekszaken
Middelen en Ondersteuning

Algemene Dienst i.v.m.
organisatieaanpassing

Totaal

Huisvesting
Het stadhuis biedt huisvesting aan alle medewerkers en bestuur en faciliteert hen en hun bezoekers in
vele opzichten. In 2011 zal de renovatie van het stadhuis, mocht de raad instemmen met de renovatie,
vanwege de voorbereidingsactiviteiten.

Automatisering
Om de dienstverlening naar de burger te waarborgen zal in 2011 verder worden geïnvesteerd in
verhoging van de continuïteit:
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- Extra zekerheid is gecreëerd door een ‘computeruitwijkomgeving’, die in 2011 ook verder benut zal
worden voor productie- en testdoeleinden.
- De invoering van ketentesten stelt ons beter in staat de complexere IT-omgeving te beheren, die veel
onderlinge afhankelijkheden kent.
- De verlaging van risico’s door implementatie van het informatiebeveiligingsplan dat in 2010 is afgerond.
- Storingen aan dienstverleningssystemen worden ook buiten kantoortijd opgelost door het implementeren van interne serviceafspraken.
- Als vervolg op de succesvolle functionele samenwerking op het gebied van Sociale zaken en
Belastingen gaat Velsen ook de automatisering van Uitgeest technisch beheren. Dit levert 1 fte op
waardoor meer beschikbaarheid ontstaat voor uitvoering van specialismen binnen de bestaande
automatiseringspakketten.
Verhoging van de efficiency binnen Velsen wordt mogelijk bij diverse ondersteunende afdelingen (HR,
Facilitaire Diensten, gebouwbeheer en Automatisering) door de implementatie van gezamenlijke
servicedesksoftware eind 2010.
Door digitaliseren verhoogt Velsen de toegankelijkheid van de bouwarchieven voor de WABO en het
archief van de WMO.

Rechtmatigheid
De accountant merkt in haar rapport van bevindingen op dat de rechtmatigheidcontroles gestructureerd
en tijdig zijn uitgevoerd gedurende 2009. Ook is gebleken dat de rechtmatigheidcontrole steeds meer als
regulier proces wordt gezien in de ambtelijke organisatie. Hetzelfde geldt voor de coördinatie welke
gemeentebreed wordt uitgevoerd door de eenheid concerncontrol.
Hoewel de rechtmatigheid steeds meer onderdeel uitmaakt van de reguliere processen, zijn er toch nog
aandachtspunten voor de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanscherpen van
het toetsingskader voor rechtmatigheid.
Tot op heden heeft de gemeente Velsen vastgesteld dat de voorwaarden uit de (interne) wetgeving
slechts in het toetsingskader wordt opgenomen voor zover het bepalingen betreffen aangaande recht,
hoogte en duur. Bepalingen aangaande bijvoorbeeld tijdigheid en het voldoen aan termijnen maken geen
onderdeel uit van het toetsingskader. In de toekomst wil het College het toetsingskader uitbreiden met
andersoortige bepalingen dan recht, hoogte en duur.
Vanaf 2010 is een roulatieschema in werking. Door de invoering van het roulatieschema toetst de
gemeente Velsen ook de kleinere en minder risicovolle processen op rechtmatigheid. Deze lijn zal het
College in 2011 voortzetten.

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.
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Doelmatigheid en doeltreffendheid
Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is de gemeente Velsen doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken uit gaan voeren die zijn gebaseerd op zelfonderzoek. De betreffende vakafdelingen spelen
een actieve rol bij het onderzoek waardoor hun kennis en ervaring optimaal wordt benut terwijl de
onafhankelijkheid van de onderzoeken wordt gewaarborgd door de betrokkenheid van een onderzoekscoördinator van concerncontrol.
In 2011 zal weer een aantal onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden/processen bij verschillende afdelingen worden gehouden. De onderzoeken leveren nuttige
informatie op die gebruikt kan worden om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. In het najaar van 2010
zal het college het plan van aanpak voor het jaar 2011 vaststellen.
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Paragraaf F

Verbonden partijen

In de door de Raad vastgestelde nota “visie op regionale samenwerking” is het beleidskader opgenomen
voor samenwerkingsverbanden.
De visie bevat richtinggevende uitgangspunten m.b.t.:
- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen
en op welke regio’s richt de gemeente zich primair?).
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke condities werkt
de gemeente samen?).
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking
verankerd in de eigen organisatie?).
De gemeente kent een aantal samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het
begrip “verbonden partijen”. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie 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, dat 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 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.

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling

• 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.
Deelnemende partijen

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.

Doel deelneming gemeente Velsen

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.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De burgemeester 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.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken

Belang

13,33 %

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2008

2009

3.385.657

1.993.000

66.124.230

81.431.000

176.734

-1.393.000

Toelichting
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Programma 1

Economische Zaken

Naam

Kennemerstrand N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling

• Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en
exploiteren van (beperkte) rechten op een door de Staat der
Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-middengebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te
IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten
dat

• Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over
en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen
met een gelijk of soortgelijk doel

• Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Deelnemende partijen

Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V.,
Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.

Doel deelneming gemeente Velsen

Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht
uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het
ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

College (2 wethouders zijn lid van de Raad van Commissarissen)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken

Belang

102 aandelen A (€ 31.797)

Financiële gegevens

2008

2009 (voorlopig)

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

500.447

275.667

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

206.799

125.754

78.852

75.220

Resultaat
Toelichting

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

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel binnen het binnen een vastgesteld
gebied:
Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatie en
(toeristisch)recreatieve voorzieningen
Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk
milieu
Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is
afgestemd op het onder a en b geformuleerde
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Programma 1
Deelnemende partijen

Economische Zaken
Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem,
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente
Haarlemmermeer en gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Meewerken aan de.bovengenoemde doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

College (portefeuillehouder recreatie)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken

Belang

7,6%

Financiële gegevens
Eigen vermogen

2008

2009

18.569.776

16.826.470

1.863.065

425.359

-2.637.184

-1.743.306

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting

Programma 2

Werkgelegenheid en inkomen

Naam

De Meergroep

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het bevorderen van arbeidsdeelname onder zo normaal mogelijke
omstandigheden van mensen met lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperkingen met een Wsw-indicatie

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

Optimale participatie van Wsw-geïndiceerde inwoners

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Sociale Zaken

Belang

€ 5.200.000

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2008

2009

10.150.035

9.988.440

3.793.310

3.400.999

176.000

-161.595

Toelichting

Programma 4

Educatie

Naam

CARel (Centrale Administratie RMC en Leerplicht)

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

- uitvoeringsorganisatie voor wettelijk verplichte leerplicht en RMC
registratie

Deelnemende partijen
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Programma 4
Doel deelneming gemeente Velsen

Educatie
Verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale
verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder onderwijs via het regionale bestuurlijk overleg onderwijs

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken

Belang

Ondersteuning van het primaire proces van de leerplicht, de
kwalificatieplicht en de RMCfunctie

Financiële gegevens

31-12-2008

31-12-2009

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

Eigen vermogen
(geconsolideerd)
Vreemd vermogen
(geconsolideerd)
Resultaat
Toelichting

De bijdrage voor 2011 wordt geraamd op €37.200

Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Naam

Noord-Hollands Archief (Regionaal Historisch Centrum)

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden
betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de
archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te
behartigen. Het regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland is
ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in NoordHolland en de gemeenten in de regio Kennemerland, en met het doel
diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van
archiefbescheiden en collecties.

Deelnemende partijen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente
Haarlem en gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder welzijn en kunst en cultuur zit in het algemeen
bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Belang

Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer
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Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Financiële gegevens

2008

2009

92.718

138.402

1.512.594

1.886.781

-9.988

21.685

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

Met ingang van 1 januari 2005 is de regionale Archiefdienst voor
Kennemerland gefuseerd met het Rijksarchief Noord-Holland in een
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland waar verschillende
archieven beheerd worden en toegankelijk zijn, zowel in
bezoekersruimten als via een website.

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Milieudienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk
voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het
laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij
maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang
en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij
behorende kosten.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder milieu in dagelijks bestuur, portefeuillehouders en
raadsleden in algemeen bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Beheer Openbare Ruimte

Belang

46,5% (2009 € 1.498.517)

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Begroting 2010
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2008

2009

749.902

922.750

3.441.697

5.113.547

230.915

251.853

€ 1.501.598
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

ReinUnie

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De gemeenschappelijke regeling heeft als doelstelling het toezicht
houden op de uitvoering en naleving van de koopovereenkomst en
uitvoeringsovereenkomst met de NV ReinUnie. Is in dat kader
gesprekspartner met de NV ReinUnie en de NV Huisvuilcentrale N-H

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Doel deelneming gemeente Velsen

Belang van Velsen borgen t.a.v. het verwijderen van huishoudelijk afval
en schoonhouden openbare ruimte.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging); in het algemeen
bestuur hebben 2 raadsleden zitting

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Beheer Openbare Ruimte

Belang
Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2007

2008

763.787

718.145

11.253.680

10.163.099

193.608

-45.642

Toelichting

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking
tot het beheer van de aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale NoordHolland en alles wat daartoe dienstbaar is en een doelmatig en
milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het
ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en
hergebruik.

Deelnemende partijen

Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Velsen en
gemeente Zaanstad

Doel deelneming gemeente Velsen

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.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Beheer Openbare Ruimte

Belang

Belang in AYZ

25% van de kosten (€ 2.625 in 2008).

Belang in HVC

132,25 aandelen (€ 6.010,77)

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting op borgstelling

2008

2009

79.989

42.325

350

350

4.207

2.336

De in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen borgstelling HVC
betreft een borgstelling via deze gemeenschappelijke regeling. De
deelnemende gemeenten staan garant voor de verplichtingen die uit het
aandeelhouderschap in de HVC voortvloeien in de verhouding Zaanstad:
50% Velsen: 25% Beverwijk: 12,5 % Heemskerk: 12,5 %
Iedere aandeelhouder is hoofdelijk aansprakelijk voor een deel van de
leningen van de HVC, met de nuancering dat daarnaast geldt dat primair
de aandeelhouders op hun verplichting worden aangesproken naar rato
van het aandelenbezit.

Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

Naam

Winkelstichting Plein ’45

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de
bevolking van de gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar
stellen van bedrijfsruimten aan de handelsdrijvende of neringdoenden in
de gemeente Velsen.

Deelnemende partijen
Doel deelneming gemeente Velsen
Bestuurlijke vertegenwoordiging

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste
zeven bestuurders, waarvan er één wordt voorgedragen door het college
van B&W.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Geen

Belang

Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de
stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en
lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.

Financiële gegevens

2008

2009

Eigen vermogen

2.566.514

Nog niet ontvangen

Vreemd vermogen

3.628.518

Resultaat

72.523

Toelichting

Programma 10
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Openbare orde en veiligheid
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Veiligheidsregio Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De regeling stelt zich ten doel om door intergemeente-lijke
samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie
uitvoering te geven aan:
a.

de taken op het gebied van de brandweerzorg en de

rampenbestrijding als genoemd in artikel 3 van de Brandweerwet 1985;
b.

de taken op het gebied van de bescherming en bevordering

van de gezondheid van de bevolking als genoemd in artikel 5 van de
Wet collectieve preventie volksgezondheid;
c.

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
d.

de als gevolg van de Wet Ambulancevervoer noodzakelijke

afstemming in de ambulancehulp-verlening en de communicatie tussen
degenen die de ambulancezorg verrichten.
Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene Zaken en
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage

2010 € 5.433.000 + € 903.000 (GGD)

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Toelichting

2008

2009
7

4.604.000

-500.000

42.544.000

44.401.000

-503.000

-5.500.000

De bijdrage aan de VRK is opgebouwd uit de componenten Regionale
Brandweer, MICK, Lokale Brandweer en de GGD. De ramingen zijn
gebaseerd op de laatst bekende gegevens, waarbij rekening is
gehouden met de overdracht aan de VRK van het brandweer materieel.

Begroting 2010

Programma 10

7

€ 5.433.000 + € 903.000 (GGD)

Openbare orde en veiligheid

Bedragen zijn aangepast n.a.v. de medling van de VRK inzake de jaarrekening 2009. Zie collegebericht 17 augustus 2010.

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

171

Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Stichting Halt Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende jeugdcriminaliteit en het wegnemen van oorzaken die
tot dit gedrag onder jongeren leiden.
Het verrichten van alle verdere handelingen en werkzaamheden, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

Zie doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

n.v.t.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene Zaken

Belang

Afname van 400 uren preventieve activiteiten

Financiële gegevens

2008

2009

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting

Begroting

€ 30.488

Programma 15

Algemene Dekkingsmiddelen

Naam

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Doelstelling

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de
bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het
Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een
excellente kredietwaardigheid (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.

Deelnemende partijen
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Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van het
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Programma 15

Algemene Dekkingsmiddelen
maatschappelijke belang. Aandelenpakket totaal 55.690.720.

Doel deelneming gemeente Velsen

Verplichting, omdat de Algemene uitkering op deze bank wordt
overgemaakt. Daarnaast het gebruikmaken van het financiële netwerk.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

College (portefeuillehouder Financiën). De gemeente heeft als
aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Middelen en Ondersteuning

Belang

De gemeente Velsen heeft 280.410 aandelen op de balans staan met
een waarde van € 636.222,55.

Financiële gegevens
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2008

2009

1.979.000

2.253.000

99.386.000

102.243.000

158.000

278.000

Toelichting
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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 dat noodzakelijke maar onrendabele onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) gerealiseerd kunnen
worden.
Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities – waaronder die met betrekking
tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies – uit ruimtelijke plannen
te vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te verwezenlijken.
De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in de deelnota’s Grondbeleid, namelijk de nota
Ontwikkeling vastgesteld op 5 april 2007, de nota Grondprijzen vastgesteld op 17 december 2009 en de
nota Beheer vastgesteld op 17 januari 2008. In 2010 wordt hier een deelnota aan toegevoegd, namelijk
de nota Huurprijzen gemeentelijk vastgoed. Deze wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast wordt de nota Ontwikkeling geactualiseerd in 2010. De belangrijkste wijzingen zijn de
verbetering van risicomanagement in relatie tot de reserve en een uniforme werkwijze voor dekking en
rapportage van plankosten en voorbereidingskredieten.
Actief grondbeleid (risicodragend en vanuit de eigen grondposities) 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. In de kadernota Grondbeleid is
opgenomen dat gerapporteerd wordt aan de raad indien er strategische aankopen ten laste van het
“revolving fund” zijn gedaan. Voor 2011 worden vooralsnog geen strategische aankopen gepland. Zie het
kopje “Strategische aankopen” voor een nadere toelichting op de reeds gedane verwervingen.
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 Grexwet per 1 juli 2008 zijn
de mogelijkheden tot kostenverhaal verbeterd.
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Het grondbeleid van de gemeente krijgt gestalte middels de uitvoering en voorbereiding van grote
projecten zoals o.a. Oud IJmuiden, Stadspark, bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout, Grote
Buitendijk / Hofgeest, Winkels Lange Nieuwstraat 733 – 753, Winkelcentrum IJmuiden alsmede bij het
faciliteren van de ontwikkeling van diverse locaties.

Actuele prognose grondexploitatie en winstneming (c, d)
De meest recente prospectie is gemaakt per 1 januari 2010. De grondcomplexen/projecten zijn
onderverdeeld in 2 categorieën:
1. “Niet in exploitatie genomen bouwgronden en grond- en hulpstoffen”. Dit zijn projecten in de
initiatief-/definitiefase. De gronden zijn verworven of in bezit, soms zijn de gronden al bouwrijp
gemaakt (opstallen gesloopt), maar de ontwikkeling is nog niet begonnen. Het geprognosticeerde
resultaat is indicatief en kan nog sterk afwijken wanneer de ontwikkeling verder uitgewerkt is.
2. “Onderhanden werk”. Dit zijn projecten in de uitvoeringsfase. De openbare inrichting wordt
aangelegd en de gronden worden uitgegeven. Het geprognosticeerde resultaat is realistisch.
Het verwachte resultaat van een grondexploitatie is op twee manieren weer te geven, namelijk het
resultaat op eindwaarde en de netto contante waarde. De eindwaarde is het verschil tussen de totale
opbrengsten en totale kosten (inclusief rente en prijsstijgingen) van het project, op de einddatum van het
project.
De netto contante waarde is de eindwaarde (een toekomstig bedrag) uitgedrukt in de waarde van
vandaag. Hiertoe wordt de eindwaarde “contant” gemaakt met de rente. In de jaarrekening van 2010 zijn
de resultaten zowel op eindwaarde als netto contante waarde gepresenteerd. In de jaarrekening van
2011 wordt alleen de netto contante waarde gepresenteerd. Opgemerkt moet worden dat de prospecties
“toekomstvoorspellingen” zijn. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch
mogelijk resultaat voorspeld.
Toelichting op onderstaande tabel:
In de onderstaande tabel worden per grondcomplex/project de kosten en opbrengsten alsmede het
verwachte resultaat gepresenteerd. De kosten en opbrengsten zijn verdeeld in boekwaarde en te
realiseren bedragen. De boekwaarden zijn gerealiseerde bedragen en de te realiseren bedragen moeten
nog besteed/ontvangen worden. Deze te realiseren bedragen zijn geraamde bedragen en kunnen in
werkelijkheid afwijken, door bijvoorbeeld marktinvloeden en onderhandelingen. De geraamde kosten en
opbrengsten zijn nominaal, dat betekent dat ze de waarde weergeven per 1-1-2010. Deze geraamde
kosten en opbrengsten zijn gefaseerd (=in de tijd gezet) in het grondexploitatieprogramma. Dit
programma berekend de prijsstijging met behulp van de ingegeven parameters voor prijsstijging.
Daarnaast wordt de rente berekend. Het totaal van de kosten, opbrengsten, prijsstijging en rente geeft de
eindwaarde op de einddatum van de ontwikkeling.
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Tabel met stand van zaken grondexploitaties in euro’s per 1-1-2010:

PROJECT
NUMMER

OMSCHRIJVING

KOSTEN
Boekwaarde

OPBRENGSTEN

Te realiseren

Boekwaarde

Per 1-1-2010

9010400
9020100
9020101
9020102
9020103
9020104
9900400

9010100
9010150
9010300
9030100
9900100
9900500
9900600
9901000
9901400

PROJECT
NUMMER

Te realiseren

Per 1-1-2010

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN
BOUWGRONDEN EN GROND- EN
HULPSTOFFEN
Grote Hout of Koningsweg 178 / De
Schouw
Stadshart voorbereiding
Stadshart Lange Nieuwstraat hoek Zeeweg
Stadshart Kalverstraat
Stadshart Velserduinplein
Winkels Lange Nieuwstraat 733-753
Seinpostweg

-388.020
-323.677
-744.550
-1.624.498
-2.581.953
-11.220.398
-271.891

-1.020.864
0
-1.104.616
-151.509
-666.410
-693.725
-1.000

0
0
0
312.655
1.764.265
3.177.558
0

2.567.000
250.000
2.332.900
1.800.000
1.530.000
9.825.211
272.891

SUBTOTAAL

-17.154.987

-3.638.124

5.254.478

18.578.002

-41.235.867
-38.894
-1.143.468
-5.557.870

-15.078.334
-9.236.070
-3.270.088
-1.650.794

8.236.396
413.907
1.355.085
5.238.670

49.770.950
9.054.988
3.370.654
1.969.994

-3.363.189
-453.816
-589.588
-3.510.010
-296.634

-5.256.635
-20.000
-454.500
-78.250
-497.999

4.913.791
131.694
1.115.831
3.821.165
1.452.288

4.119.000
2.195.440
0
0
70.000

SUBTOTAAL

-56.189.336

-35.542.670

26.678.827

70.551.026

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

-73.344.323

-39.180.794

31.933.305

89.129.028

ONDERHANDEN WERK
Grondexploitatie Grote Hout Algemeen
Projectexploitatie Grote Hout Algemeen
Ontwikkeling Wijkermeerweg
Project Oud IJmuiden algemeen
Stadspark Moerberg- en
Gijzenveltplantsoen
Zwembad de Hoogeberg
Bedrijventerrein Oude Pontweg
Vm. Blokkenterrein / Sanering Badweg
Watertorenpark

OMSCHRIJVING

PRIJSSTIJGING

RENTE

EINDWAARDE

EINDWAARDE
DATUM

CONTANTE
WAARDE
Per 1-1-2010

9010400
9020100
9020101
9020102
9020103
9020104
9900400

9010100
9010150
9010300
9030100
9900100
9900500
9900600
9901000
9901400

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN
BOUWGRONDEN EN GROND- EN
HULPSTOFFEN
Grote Hout of Koningsweg 178 / De Schouw
Stadshart voorbereiding
Stadshart Lange Nieuwstraat hoek Zeeweg
Stadshart Kalverstraat
Stadshart Velserduinplein
Winkels Lange Nieuwstraat 733-753
Seinpostweg

-838
0
37.305
5.888
12.026
315.601
0

150.032
-3.306
-50.263
-12.429
-54.079
-1.326.169
0

1.307.310
-76.983
470.776
330.107
3.849
78.078
0

SUBTOTAAL

369.982

-1.296.214

2.113.137

1.173.444
-242.993
-24.385
-1.693
0
62.617
-6.003
-37
-134

-8.294.105
-416.087
29.466
1.999
77.405
36.871
29.270
12.246
41.080

-5.427.516
-465.149
317.264
306
490.372
1.952.806
95.010
245.114
768.601

960.816

-8.481.855

-2.023.192

-513.767

1.330.798

-9.778.069

89.945

1.374.392

ONDERHANDEN WERK
Grondexploitatie Grote Hout Algemeen
Projectexploitatie Grote Hout Algemeen
Ontwikkeling Wijkermeerweg
Project Oud IJmuiden algemeen
Stadspark Moerberg- en Gijzenveltplantsoen
Zwembad de Hoogeberg
Bedrijventerrein Oude Pontweg
Vm. Blokkenterrein / Sanering Badweg
Watertorenpark
SUBTOTAAL
TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

31-12-2012
31-12-2010
31-12-2011
31-12-2010
31-12-2010
31-12-2013
31-12-2010

1.145.592
-73.677
431.156
315.930
3.684
65.474
0
1.888.159

31-12-2017
31-12-2017
31-12-2012
31-12-2011
31-12-2013
31-12-2010
31-12-2012
31-12-2010
31-12-2010
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-3.798.599
-327.047
278.016
280
411.207
1.868.939
83.257
234.587
735.593

177

Naast de grondexploitaties is er nog een viertal (voorbereidings)kredieten opgenomen.
Deze zijn beschikbaar gesteld door de Raad. Als er daadwerkelijk overgegaan wordt tot ontwikkeling,
worden deze kredieten meegenomen in het te openen grondcomplex.
Tabel met stand van zaken van de (voorbereidings)kredieten in euro’s
Project

Omschrijving

Budget

nummer
9040103

Voorbereidingskrediet Groot(/Nieuw) Helmduin R09.0083

9050401

Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk R09.0103

9040102

Groot Helmduin 2e kunstgrasveld*

9050400

Voorbereidingskrediet Grote Buitendijk (afgesloten)

Boekwaarde

Te realiseren

per 1-1-2010

kosten

40.000

0

-40.000

370.000

-11.060

-358.940

-544.000

0

-88.000

0

-643.060

-398.940

100.000

SUBTOTAAL

* Betreft het krediet voor de aanleg van het tweede kunstgrasveld op sportpark Zeewijk. De
oorspronkelijke bedoeling was dat het krediet meegenomen zou worden in een grondcomplex als
daadwerkelijk wordt overgegaan tot ontwikkeling van de gronden van Zeewijk (voormalig Groot
Helmduin). Door politieke besluitvorming nadien over het project Groot Helmduin, zijn de inzichten
veranderd. Er is nu geen zicht op de ontwikkeling van het gebied op korte termijn. Het voorstel is dan ook
om het krediet t.b.v. het kunstgrasveld af te boeken van de bestemmingsreserve Zeewijk (€ 2.671.078).
Het restant kan dan gebruikt worden bij de laatste ontwikkeling in Zeewijk: Nieuw Helmduin.
De verwachte geraamde winstnemingen in 2010, met mogelijk uitloop naar 2011, zijn de volgende:
Voormalig Blokkenterrein

€ 245.000

Watertorenpark

€ 769.000

Totaal geraamde winstnemingen

€ 1.014.000

Aangezien thans nog geen zicht bestaat op afronding van andere grondcomplexen wordt voor 2011 geen
rekening gehouden met andere mogelijke winstnemingen.

Reservepositie 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 gemeentelijke
grondcomplexen. Tevens wordt rekening gehouden met 10% van de maximale hoogte van het “revolving
fund” voor strategische verwervingen. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening beoordeeld welke financiële
mutaties hebben plaatsgevonden, op basis waarvan de definitieve hoogte van de boekwaarden van de
aanwezige gronden wordt bepaald. Op grond van deze gegevens is bij de jaarrekening 2009 door de
raad besloten de reserve grondbedrijf aan te vullen tot € 5.204.646. Bij de bepaling van de hoogte van de
noodzakelijke Reserve Grondbedrijf wordt het uitgangspunt gehanteerd dat met de reserve de
gebruikelijke marktinvloeden kunnen worden opgevangen.
In 2010 zal een nieuwe methodiek voor risicomanagement worden ingevoerd, waarbij de hoogte van de
reserve berekend wordt op basis van de grootste risico’s die de projecten lopen. Deze methode wordt
formeel als beleid vastgelegd in de eerstvolgende actualisatie van de nota Ontwikkeling (gepland eind
2010). Op dit moment (juli 2010) is de systematiek uitgewerkt en wordt bij het project Stadspark
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toegepast. In de aankomende periode wordt het risicomanagement ook voor de overige grote projecten
toegepast, namelijk bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout, Winkels Lange Nieuwstraat 733-753,
Winkelcentrum IJmuiden, Oud IJmuiden en Grote Buitendijk / Hofgeest. Het doel is om in de jaarrekening
2010 conform de nieuwe werkwijze te kunnen rapporteren over de risico’s.

Toelichting op de grondcomplexen
Hieronder wordt de stand van zaken (medio 2010) weergegeven van de grootste grondcomplexen.
Winkelcentrum IJmuiden
De ontwikkeling van Winkelcentrum IJmuiden bevindt zich in de definitiefase. Verwacht wordt dat er in de
tweede helft van 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend gaat worden tussen ontwikkelaar
Multi Vastgoed en gemeente Velsen. Vervolgens begint het ontwerpproces voor de gebouwen en
openbare ruimte en worden de planologische procedures gestart. Nadat de ontwerpen definitief zijn
vastgesteld, wordt een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en Multi Vastgoed gesloten en wordt
begonnen met de uitvoering. Voor meer informatie wordt verwezen naar de memo aan de gemeenteraad
van 15 februari 2010.
Winkels Lange Nieuwstraat 733-753
In het verleden heeft de gemeente strategische gronden en vastgoed verworven voor het centrumplan
IJmuiden. Inmiddels is het huidige plan aanzienlijk beperkter van omvang, waardoor een gedeelte van het
strategische vastgoed een ander doel kan krijgen. De grondexploitatie “Winkels Lange Nieuwstraat 733753” heeft een hoge boekwaarde van ca € 8 mln. Ook de woningen boven dit winkelblok zijn (op 1 na) in
het bezit van de gemeente. In 2010 worden de woningen en winkels samengevoegd in één grondexploitatie. Tevens wordt in 2010–2011 onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemming/
herontwikkeling van de locatie, waarbij aandacht wordt gegeven aan de relatie met het Structuurplan
Centrum IJmuiden, de ontwikkeling van de omliggende gebieden en de financiële kaders. De gemeente
loopt bij dit project een hoog financieel risico als gevolg van de hoge boekwaarde en de matige staat van
onderhoud van de gebouwen.
Oud IJmuiden
Bouwfonds en de gemeente Velsen hebben een ambitieus gebiedsconcept ontwikkeld voor het gebied
Oud IJmuiden. Middels een concessieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het te realiseren
programma, beeldkwaliteit, inrichtingsniveau van de openbare ruimte en fasering. Het grootste deel van
de grondverkopen aan Bouwfonds is inmiddels gerealiseerd. De verkoop en afrekening van de gronden
ten behoeve van de laatste fase dient nog plaats te vinden. De gemeente heeft het risico van de inrichting
van de openbare ruimte op zich genomen. Dit risico drukt echter niet op het grondcomplex, maar wordt
verantwoord onder programma “7. Openbare Ruimte”
Bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout
Dit project betreft het (her)ontwikkelen van het bedrijventerrein Velsen-Noord en de voormalige NAMkade voor (havengerelateerde) bedrijven en kadefuncties. De gemeente Velsen werkt hiertoe samen met
Provincie Noord-Holland. Het doel is om in 2010 – 2011 te komen tot de vaststelling van een
ontwikkelvisie, exploitatie, verkavelingsplan en rolverdeling van betrokken partijen. Tevens worden
subsidies en overige bijdragen verworven t.b.v. de investeringen in de kade en vindt de tijdelijke
exploitatie en uitgifte van niet-kadegebonden gronden en vastgoed plaats. In het kader van de
jaarrekening 2009 is geconstateerd dat als gevolg van de vertraagde ontwikkeling en de slechte staat van
de kade, een verlies wordt voorzien van ca € 4,1 mln. Hiertoe is inmiddels een voorziening getroffen. De
gemeente loopt bij dit project een hoog financieel risico als gevolg van de hoge boekwaarde en de nog
bestaande onzekerheid over de haalbaarheid van de ontwikkeling tot havengerelateerd terrein.
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Grote Buitendijk / Hofgeest
Het project Grote Buitendijk / Hofgeest is in 2009 gestart met de opdracht van de gemeenteraad om het
scenario B onder voorwaarden uit te werken en daarvoor een aantal ontwikkelingsplannen te schetsen
met bijbehorende financiële berekening, fasering en rolverdeling tussen gemeente en marktpartijen /
belanghebbenden. Ambtelijk wordt hier op dit moment uitvoering aan gegeven. Gedurende 2010 worden
de nog ontbrekende en incomplete onderzoeken in de ontwikkelingsplannen verwerkt. Deze
werkzaamheden worden betaald uit het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde
voorbereidingskrediet. Het ontwikkelingsplan wordt naar verwachting in 2011 ter besluitvorming
aangeboden. Gezien de beperkte huidige boekwaarde, is het financiële risico voor de gemeente beperkt.
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 leidt dit tot beperkt financieel risico voor de gemeente
Velsen omdat de gemeente op dit moment nauwelijks risicodragend deelneemt aan
woningbouwprojecten.
Op grond van de gepresenteerde prospecties wordt er thans van uitgegaan dat de risico’s van de
grondcomplexen in voldoende mate gedekt zijn met de aanwezige reserve en getroffen financiële
voorzieningen.

Strategische aankopen
De raad heeft het college gemachtigd om tot een bedrag van maximaal € 10 mln transacties aan te
mogen gaan ten behoeve van strategische verwerving (zie nota Ontwikkeling). Ten laste van dit fonds is
nu een bedrag van € 6.020.153,50 gebracht, zodat het saldo van het fonds per 1-1-2010 € 3.979.846,50
bedraagt.
De onderbouwing van de strategisch verworven gronden is als volgt:
• Grond aan de Oostlaan (Grote Buitendijk):
€ 2.076.728,50
• Aankopen in het kader van de WVG (Centrum IJmuiden):
€ 3.943.425,00*
* Betreft woningen aan de Engelmundusstraat, K. Zegelstraat, Plein 1945 en Willemsbeekweg die aangekocht zijn in verband met
het grote centrumplan van IJmuiden met behulp van de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG).

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve Zeewijk (€ 2.671.078 per 1-1-2010)
Dit is het gerealiseerde resultaat uit de ontwikkelingen in Zeewijk. De reserve wordt gebruikt om het
krediet t.b.v. het tweede kunstgrasveld (€ 544.000) af te boeken. Het restant wordt gebruikt bij de laatste
ontwikkeling in Zeewijk: Nieuw Helmduin. Zie ook de toelichting op de tabel met de stand van zaken van
de (voorbereidings)kredieten.
Voorziening bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout (€ 4.100.000 per 1-1-2010)
Voor de grond- en projectexploitatie Grote Hout is een verlies voorzien van € 4,1 mljn. Deze wordt
afgedekt door een voorziening die getroffen is bij de jaarrekening van 2009.

Vastgoed
De gemeente Velsen wil als één van de grootste vastgoedeigenaren van Velsen een prominente rol
spelen in de leefbaarheid en herontwikkeling van de stad. Door goed beheer en (her)gebruik van het
eigen vastgoed kan ruimte geboden worden aan gewenste maatschappelijke functies, wordt voorkomen
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dat de omgeving verloedert en kan in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed plaats maken
voor nieuwe ontwikkelingen. En dit alles binnen het kader van een duidelijke visie en met een
gebiedsgerichte aanpak.
De gemeente gaat ten aanzien van het vastgoedbeheer onder meer de volgende acties ondernemen:
1. In 2010 wordt de visie op huurprijzen van het gemeentelijk vastgoed vastgelegd in de nota
Huurprijzen. In deze nota wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële en
maatschappelijke partijen, waarbij de bepaling van de huurprijs geschiedt op basis van resp.
marktconformiteit en op basis van kostendekkendheid.
2. De verantwoordelijkheid over het gemeentelijk vastgoed is nu nog versnipperd binnen de
organisatie. In 2010 – 2011 wordt onderzocht of en hoe geld bespaard / verdiend kan worden en
meer maatschappelijk rendement kan ontstaan door het vastgoedbeheer te centraliseren en te
professionaliseren.
3. Het overtallige (niet-strategische) gemeentelijk vastgoed wordt in een beheerst tempo en na een
goede afweging afgestoten tussen 2011 – 2013 (zie ook het kopje “Taakstellingen”).

Taakstellingen
Taakstelling doorbelasting personele kosten
In de meerjarenbegroting van het product “Bouwgrondexploitatie” is een structurele taakstelling
opgenomen om personele kosten van de afdeling Gebiedsontwikkeling (directie Ruimte, Ontwikkeling en
Economische Zaken) door te belasten naar projecten van derden (via exploitatieovereenkomsten),
gemeentelijke grondexploitaties en andere gemeentelijke kapitaalswerken. De taakstelling bedraagt
€ 400.000 structureel. De geraamde ambtelijke inzet in 2011 voor de bovenstaande activiteiten bedraagt
ca. 6000 uur. Bij een gemiddeld uurtarief van ca. € 73 resulteert dit is een doorbelasting van ca.
€ 440.000. De huidige verwachting is dat deze kosten geen gevolgen hebben voor de financiële
resultaten van de grondcomplexen. De conclusie is dat, met inachtneming van het risico van af- en uitstel
van projecten, de taakstelling voor 2011 realistisch is.
Afstoten niet-strategische vastgoedobjecten
De gemeente heeft een divers samengestelde vastgoedportefeuille. Het aanhouden van deze objecten is
gewenst als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:
• Het object wordt betrokken bij een gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling
• Het object is noodzakelijk voor het huisvesten van gewenste maatschappelijke functies
• Het eigendom van het object heeft een nog niet benoembare strategische waarde op lange termijn
Het overtallige (niet-strategische) gemeentelijk vastgoed wordt in een beheerst tempo en na een goede
afweging afgestoten tussen 2011 – 2013. Hierdoor ontstaat naar verwachting een netto-batig
(incidenteel) resultaat van € 300.000 per jaar in de periode 2011 – 2013. Deze verwachting is, ondanks
de verslechterde marktsituatie, realistisch. Het effect van het afstoten heeft geen structurele financiële
gevolgen. De besparing aan kosten (beheer, onderhoud, kapitaallasten) wordt gecompenseerd door het
wegvallen van huurinkomsten.
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Paragraaf H

Subsidies

Cultuur
Musea: Pieter Vermeulen Museum
Musea: IJmuider Zee- en Havenmuseum
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen
Podiumkunst: Witte Theater
Kunsteducatie: Kunstencentrum
Belangenbehartiging amateurkunst: De Velser Gemeenschap
Amateurkunstinstellingen
Culturele en educatieve activiteiten
Totaal Cultuur

€ 2.112.419

Sportverenigingen
Jeugdsport- en kadersubsidies
Gehandicaptensport
Zelfwerkzaamheid, evenementen, kleine buitensport-verenigingen, div.
Totaal Sportverenigingen

€ 94.924

Ontmoetingsactiviteiten: buurt-, jongeren en ouderenwerk
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen)
Tegemoetkoming in de huur (buurthuizen)
Ontmoetingsactiviteiten ouderen (wijksteunpunten)
Tegemoetkoming in de huur (wijksteunpunten)
Activiteiten wijk- en dorpsorganisaties
Buurtbemiddeling
Totaal Ontmoetingsactiviteiten

€ 1.609.477

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

183

Maatschappelijke begeleiding
Maatschappelijke ondersteuning algemeen (algemeen)
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden,
ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)
Stimulering Vrijwilligerswerk
Stimulering Mantelzorg
Haal- en brengdiensten (WonenPlus, Tafeltje Dekje etc.)
OGGZ/Collectieve preventie
Huiselijk geweld
Ondersteunende begeleiding
Ondersteuning minderheden
Totaal Maatschappelijke begeleiding

€ 1.746.485

Lokaal gezondheidsbeleid
Slachtofferhulp
Nederlandse Rode Kruis
Totaal Lokaal gezondheidsbeleid

€ 11.795

Welzijn kind, jeugd en jongeren
Peuterspeelzaalplaatsen
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)
Jeugd en jongerenwerk overig
Maatschappelijke stages
Schoolmaatschappelijk werk
Jeugdzorg Noord Holland
Elektronisch Kind Dossier
Totaal Welzijn kind, jeugd en jongeren
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€ 1.938.476
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Diversen
Archeologisch onderzoek
Reddingswezen
Dierenbescherming
Vereniging Nationale Ombudsman
Cross
Anti discriminatiebureau
Mondiale bewustwording
VOS
Totaal Diversen

€ 169.533
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Paragraaf I Investeringen
Het meerjareninvesteringsplan wordt elk jaar geactualiseerd. De bedragen in de jaarschijven kennen een
gemiddelde bandbreedte waarbinnen per programma vervangingsinvesteringen kunnen worden
uitgevoerd. Met het besluit bij deze begroting wordt het vervangingskrediet vastgesteld en beschikbaar
gesteld. Hieronder is het investeringsplan voor de jaren 2011-2014 opgenomen.

Bedragen x € 1.000

INVESTERINGSPLAN Volume 2011-2014
TE ACTIVEREN UITGAVEN
Jaarschijf
2011

Omschrijving

Programma/Directie
PROGRAMMA 4 EDUCATIE
Directie ROE
Educatie Huisvesting

Jaarschijf
2012

Jaarschijf
2013

Jaarschijf
2014

2.300,0

3.100,0

3.100,0

3.100,0

Gymnastiekzalen Nieuwbouw
Totaal vervangingsinvesteringen

800,0
3.100,0

3.100,0

3.100,0

3.100,0

PROGRAMMA 5 CULTUUR EN CULT. VOORZIENINGEN
Directie ROE
Bibliotheek Automatisering
Totaal vervangingsinvesteringen

75,0
75,0

75,0
75,0

75,0
75,0

75,0
75,0

PROGRAMMA 6 SPORT EN RECREATIE
Directie ROE
Speelvoorzieningen Speelplan
Totaal vervangingsinvesteringen

285,0
285,0

285,0
285,0

285,0
285,0

285,0
285,0

2.500,0
520,0
3.020,0

2.500,0
520,0
3.020,0

2.500,0
520,0
3.020,0

2.500,0
520,0
3.020,0

525,0
3.150,0
3.675,0

525,0
6.150,0
6.675,0

525,0
3.150,0
3.675,0

525,0
3.150,0
3.675,0

PROGRAMMA 7 OPENBARE RUIMTE
Directie BOR
Wegen
Groen
Totaal vervangingsinvesteringen
PROGRAMMA 8 MILIEU, RIOLERING EN AFVAL
Directie BOR
Riolering Afkoppelen riool
Vervangingswerken riool
Totaal vervangingsinvesteringen
PROGRAMMA 10 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Directie MO
Reddingswezen IJRB Terreinwagen compleet 52-30
IJRB Terreinwagen compleet 52-30
IJRB Snelle boot compleet Rescue 2 52-39
Totaal vervangingsinvesteringen

61,5
62,0
61,5

62,0

40,0
40,0

0,0

252,1
252,1

0,0

0,0

0,0

520,0
210,0

520,0
210,0

2.001,4

520,0
210,0
500,0
1.325,0
198,0
2.753,0

220,0
950,0

260,0
990,0

8.795,0
3.675,0
12.470,0

9.295,0
6.675,0
15.970,0

7.470,0
3.675,0
11.145,0

7.470,0
3.675,0
11.145,0

\
PROGRAMMA 11 BURGERZAKEN EN PARTICIPATIE
Directie PDV
Verkiezingen Stemmachines
Totaal vervangingsinvesteringen
PROGRAMMA 14 ACCOMODATIEBEHEER
Directie MO
Hardware / Software Diverse investeringen
Bedrijfsmiddelen (div.progr.) Incidentele bedrijfsmiddelen
Wijkpost BOR
Renovatie stadhuis
Programma-investeringen Jaarlijks nog in te vullen
Totaal vervangingsinvesteringen
TOTAAL VERVANGING EX RIOLERING
TOTAAL RIOLERING
TOTAAL INVESTERINGEN TE AKTIVEREN

520,0
156,4
1.325,0
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RECAPITULATIE

Jaarschijf
2011

PROGRAMMA 4 EDUCATIE

3.100,0

Jaarschijf
2012

Jaarschijf
2013

Jaarschijf
2014

3.100,0

3.100,0

3.100,0

75,0

75,0

75,0

285,0

285,0

285,0

285,0

3.020,0

3.020,0

3.020,0

3.020,0

PROGRAMMA 8 MILIEU, RIOLERING EN AFVAL3.675,0

6.675,0

3.675,0

3.675,0

61,5

62,0

40,0

0,0

252,1

0,0

0,0

0,0

PROGRAMMA 14 MIDDELEN EN ACCOMODATIEBEHEER
2.001,4
2.753,0

950,0

990,0

11.145,0

11.145,0

PROGRAMMA 5 CULTUUR EN CULT. VOORZIENINGEN
75,0
PROGRAMMA 6 SPORT EN RECREATIE
PROGRAMMA 7 OPENBARE RUIMTE

PROGRAMMA 10 ORDE EN VEILIGHEID
PROGRAMMA 11 BEVOLKINGSZAKEN

TOTAAL GENERAAL

12.470,0

15.970,0

Investeringen leiden tot kapitaallasten. Het totale bedrag aan kapitaallasten in de programma’s en op de
kostenplaatsen bedraagt € 20.953.652,--.

Bedragen x € 1.000
Kostenplaatsen
Prog 01 Economische zaken
Prog 03 Maatschappelijke Zorg
Prog 04 Educatie
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.
Prog 06 Sport en recreatie

2011

2012

2013

2014

818

1.050

826

845

54

118

114

111

52

49

47

43

4.000

4.299

4.667

4.840

171

163

174

167

291

228

245

234

Prog 07 Openbare ruimte

4.356

4.706

4.845

4.937

Prog 08 Milieu, riolering en afvalst.

3.059

3.239

3.743

4.060

Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen

3.212

3.184

3.055

2.654

Prog 10 Openbare Orde en veiligheid

19

11

11

9

Prog 13 College en coll.-ondersteuning

87

70

121

170

4.863

4.492

4.324

3.675

20.954

21.480

21.771

22.303

Prog 14 Middelen en accommodatiebeheer
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Afkortingenlijst behorende bij Begroting 2010
A
AHOJG-criteria

AmvB
APV
ARBO-wet
ATB / FLO
AIJZ
AWBZ

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 leeftijdsontslag
Afvalschap IJmond Zaanstreek
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B
BAG
BANS
BBV
BBZ
BCF
BCF
BDU
BGT
BIBOB
BLS
BOR
BSI
BWS
BZK

Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BTW Compensatie fonds
Beleidsgestuurde contractfinanciering
Brede Doel Uitkering
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Besluit locatiegebonden subsidie
Beheer Onroerend Goed (afdeling)
Breedte Sport Impuls
Besluit woninggebonden subsidies
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C
Casoron
CBS
CJG
CJIB
CMT
COB
COELO
CPB
CROW
CWI

= Onkruidbestrijder
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centraal Justitieel Incassobureau
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
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D
DIFE

Deepsea Intercontinental Frozenfish centre in Europe
(Herstructureringsplan Middenhavengebied)
‘Vereniging van Directeuren Van Overheidsorganen voor Sociale
Arbeid’
Duurzaamheidsprofiel op locatie

DIVOSA
DPL

E
EGEMi
EKD
EMU
ENOB
EVC

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

F
Wet Fido
FMV

Wet Financiering decentrale overheden
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
HR
HVC
HVO/IKOS

I
IHP
IMARES
IOAW
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Het ALTernatief
Subsidie voor herstructurering en innovatief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen in Noord-Holland
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Human Resources
Huisvuilcentrale (Alkmaar)
Humanistisch vormingsonderwijs / InterKerkelijk Overleg in
Schoolzaken

Integraal Huisvestingsplan
Institute for Marine Resources & Edcosystem Studies
Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en/of gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werknemers
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IOAZ
ISPS
ISV

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 Dienstverlening
Terrein voormalig Kennemer Gasthuis (Zeewegziekenhuis)

L
LNV
LOGA
LSBO
LVVP

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden
Lokaal Samenwerkende Ouderen Bonden
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
Metropoolregio Amsterdam

N
Nedvang

NHG
NNGB
NSL
NUP
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
OKE
OM

Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijs, cultuur en wetenschap
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
Openbaar ministerie
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O&O fondsen
OOGO
OV
OV-beleidsplan
OZB

P
PAO
P&C-cyclus
PDA
Wet PEMBA

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen
Op overeenstemming gericht overleg
Openbare verlichting
Openbaar Vervoerbeleidsplan
Onroerend Zaak Belasting

PRIMO
PUBER
PWN

Platform arbeidsmarkt en Onderwijs
Planning & Controlcyclus
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
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

R
RFK
RIE
RON
RSL
RSO
RTC

Ruimtelijk Functioneel kader
Risicoinventarisatie en -evaluatie
Regionale ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Richtlijn Sportdeelname-onderzoek
Real Time Control

PMO
Prestatievelden

S
SGBO
Sira
SKON
SOAB
SUBBBIED
Subsidieplafond
SWV
SZW

T
TANDEM

TNS NIPO
TOEN
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= Onderzoeksbureau van de VNG
= Dienstverlener op het gebied van informatietechnologie
Stichting Kinderopvang Nederland
Stichting Overheids Accountants Bureau
Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd
gebied
= het (totale) maximumbedrag dat de gemeente Velsen voor de
verstrekte subsidieregelingen ter beschikking stelt
Stichting Welzijn Velsen
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

= non-profitorganisaties die met subsidie van (o.a.) gemeente
Velsen ondersteuning aan mantelzorgers biedt en bemiddelt in
buddyzorg
Marktonderzoeksbureau
= historisch informatiepunt van de gemeente Velsen
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U
UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V
VIR
Vmbo
VNG
VRI
VRK
VROM
VVE

(Landelijke) VerwijsIndex Risicojongeren
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Verkeersregelinstallatie
Veiligheidsregio Kennemerland
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Voor- en vroegschoolse educatie

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

Werk-deel gemeenten
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Educatie en beroepsonderwijs
Wet Financiering decentrale overheden
Woonhuisaansluitingen
Wet Inburgering
Wet Investeren in Jongeren
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 Voorkeursrecht Gemeenten
Wet Werk en Bijstand
Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel
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Overzicht Programma’s / Producten
Programma

Omschrijving

Prog 01 Economische

C6011 Economische stimulering

Functie

Saldo x €

1.000

1.000
0

1.095

F 311

0

-117

-117

F 320

-37

0

-37

C6012 Toerisme

F 560

170

0

170

C6013 Recreatie

F 560

484

-505

-20

1.712

-622

1.090

F 610

12.784

-11.317

1.467

F 612

347

-30

317

Prog 01 Economische zaken
Prog 02 Werkgelegenheid

Baten x €

1.000
1.095

zaken

F 310

Lasten x €

C6021 Uitkeringsverstrekking

en inkomen
C6022 Reïntegratie

F 611

212

0

212

F 623

2932

-3241

-309

C6023 Kindplaatsen

F 650

81

0

81

C6024 Sociale werkvoorziening

F 611

6.470

-6.461

9

C6025 Armoedebestrijding

F 614

2.338

-67

2.271

F 724

9

0

9

25.712

-21.115

4.057

Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen
Prog 03 Maatschappelijke

C6031 WMO / Individuele

F 622

153

0

153

Zorg

verstrekkingen

F 652

4.617

0

4.617

C6032 WMO / Hulp bij het huishouden F 622

4.981

-955

4.026

F 620

26

0

26

F 482

0

0

0

F 621

161

0

161

F 623

438

-605

-167

F 630

1.815

0

1.815

F 580

17

0

17

F 630

7

0

7

F 650

17

0

17

F 716

0

0

0

C6037 Maatsch.begeleiding spec.

F 614

0

0

0

doelgroepen

F 620

1.657

0

1.657

F 621

-50

0

-50

F 652

0

0

0

F 714

55

0

55

F 714

848

0

848

F 715

824

-793

32

F 716

184

0

184

F 620

162

0

162

15.912

-2.353

13.560

C6033 Woonruimteverdeling zorg
gerelateerd
C6034 Opvang en inburgering

C6035 Wijksteunpunten,welzijns- en
basisvoorz.
C6036 Jeugd en jongeren

C6038 Volksgezondheid

C6039 Schuldhulpverlening
Prog 03 Maatschappelijke Zorg
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Programma

Omschrijving

Prog 04 Educatie

C6041 Huisvesting basisonderwijs

Functie

Baten x €

Saldo x €

1.000

1.000

1.000

F 421

2.006

0

2.006

F 423

1.798

0

1.798

F 431

369

0

369

F 433

386

0

386

C6042 Huisvesting voorgezet

F 431

170

0

170

onderwijs

F 441

400

0

400

F 443

551

0

551

C6043 Leerplicht

F 480

124

0

124

C6044 Leerlingenvervoer

F 480

904

-6

898

C6045 Lokaal onderwijsbeleid

F 480

1.172

-325

847

C6046 Volwasseneneducatie

F 482

21

0

21

F 623

689

-677

12

C6047 Centrum voor Jeugd en Gezin

C6048 Overig jeugdbeleid

F 630

40

0

40

F 716

984

-832

151

F 630

835

0

835

F 650

989

0

989

11.437

-1.841

9.596

314

0

314

Prog 04 Educatie
Prog 05 Cultuur en

Lasten x €

C6051 Regionaal archief

culturele voorz.

F 510
F 541

C6052 Culturele accommodaties

F 540

1.187

0

1.187

C6053 Kunst- en cultuureducatie

F 511

767

0

767

F 540

258

0

258

C6054 Musea

F 541

227

0

227

C6055 Bibliotheek

F 510

2.541

-388

2.153

5.294

-388

4.906

Prog 05 Cultuur en culturele voorz.
Prog 06 Sport en recreatie C6061 Exploitatie
sportaccommodaties

C6062 Sportstimulering en

F 440

0

-17

-17

F 530

3.869

-1.647

2.222

F 531

29

-109

-79

F 530

277

-6

271

4.175

-1.779

2.397

sportondersteuning
Prog 06 Sport en recreatie
Prog 07 Openbare ruimte
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C6071 Beleid en projecten openbare

F 210

2.036

-250

1.786

ruimte

F 211

795

-250

545

F 560

358

0

358

F 580

55

0

55

C6072 Dagelijks beheer openbare

F 140

362

0

362

ruimte

F 210

5.877

-249

5.629

F 211

1.178

0

1.178

F 240

444

0

444

F 560

3.609

-46

3.563

F 580

430

0

430

F 937

0

-429

-429

F 940

33

0

33
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Programma

Omschrijving

C6073 Openbare ruimte algemeen

Functie

Lasten x €

Baten x €

Saldo x €

1.000

1.000

1.000

F 002

201

0

201

F 120

27

0

27

F 214

152

0

152

F 215

20

-351

-330

15.578

-1.574

14.004

F 723

1.624

-48

1.576

C6082 Riolering

F 722

4.163

0

4.163

C6083 Rioolheffingen

F 722

14

0

1-

F 726

0

-5.607

-5.607

C6084 Afvalstoffen

F 721

6.796

0

6.796

C6085 Afvalheffingen/reinigingsrecht

F 721

16

0

16

F 725

0

-9.051

-9.051

C6086 Grondwaterbeheersing

F 240

394

0

394

C6087

F 723

31

0

31

13.037

-14.707

-1.670

F 810

738

-400

338

F 821

519

-11

508

F 822

461

-275

186

C6092 Bestemmingsplannen

F 810

267

0

267

C6093 Ruimtelijk beleid

F 810

247

0

247

C6094 Grondbeleid

F 821

48

0

48

C6095 Bouwgrondexploitatie

F 830

14.043

-13.806

236

C6096 Vastgoed aan- en verkopen

F 822

745

-203

542

F 830

201

-896

-695

F 913

32

-336

-303

F 822

903

-29

874

F 823

28

-1.632

-1.604

C6098 Toezicht

F 822

448

0

448

C6099 Wonen

F 822

567

-306

261

C609901 Stedelijke vernieuwing

F 821

0

0

0

C609902 Monumentenzorg

F 541

186

0

186

19.432

-17.894

1.537

F 140

131

0

C6102 Openbare orde

F 140

436

-39

397

C6103 Crisisbeheersing

F 120

167

0

167

F 120

4.460

-49

4.411

C6074 Parkeren

Prog 07 Openbare ruimte
Prog 08 Milieu, riolering en C6081 Milieubeleid
afvalst.

Ontsmetting/ongediertebestrijding
Prog 08 Milieu, riolering en afvalst.
Prog 09 Ruimtelijke

C6091 Ruimtelijk ontwikkeling

ordening en wonen

C6097 Vergunningen

Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen
Prog 10 Openbare Orde en C6101 Integrale Veiligheid

131

veiligheid

Gemeentelijke Diensten
C6104 Brandbestrijding lokaal
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Programma

Omschrijving

C6105 Rampenbestrijding

Functie

F 120

Prog 10 Openbare Orde en veiligheid

Lasten x €

Baten x €

Saldo x €

1.000

1.000

1.000

558

0

558

5.752

-88

5.664

Prog 11 Bevolkingszaken

C6111 Persoonsdocumenten en

F 003

1.080

0

1.080

en burgerpart.

burgelijke stand

F 004

496

-1.392

-896

F 140

144

-100

44

C6112 Wijkgericht werken

F 002

148

0

148

C6113 Communicatie en voorlichting

F 002

720

0

720

2.589

-1.492

1.097

Prog 11 Bevolkingszaken en
burgerpart.
Prog 12 Raad en

C6121 Raad

F 001

703

0

703

C6122 Raadondersteuning

F 006

491

0

491

1.194

0

1.194

F 002

1.488

0

1.488

C6132 Bestuurlijke samenwerking

F 005

0

0

0

C6133 Bestuursondersteuning

F 002

351

0

351

C6134 Algemene lasten en baten

F 922

96

0

96

C6135 Dienstverlening

F 002

0

0

0

1.935

0

1.935

108

0

108

KP 2

4.837

0

4.837

C6142 Interne dienstverlening

KP 2

8.891

-1.981

6.909

C6143 Ruimtelijke informatie

F 810

1.341

0

1.341

C6144 Perceptie en uitv. Belastingen

F 930

1.340

-247

1.093

en WOZ

F 940

65

0

65

C6145 Administratiekosten.en

F 003

1

0

1

vergunningen, acc.c.a.

F 140

6

0

6

F 310

2

0

2

F 724

5

0

5

F 822

2

0

2

C6146 Beheer en onderhoud

F 003

18

0

18

gem.accommodaties

F 120

94

0

94

F 140

10

0

10

F 440

0

0

0

F 530

1.655

0

1.655

F 531

55

0

55

F 540

26

0

26

F 541

175

0

175

F 560

62

0

62

F 630

677

-534

143

F 650

212

-553

-341

raadondersteuning

Prog 12 Raad en raadondersteuning
Prog 13 College en coll.-

C6131 College van Burgemeester en

ondersteuning

Wethouders

Prog 13 College en coll.-ondersteuning
Prog 14 Middelen en

C6141 Managementondersteuning

accommodatiebeheer
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Programma

Omschrijving

C6147 Verzekeringen

Functie

Lasten x €

Baten x €

Saldo x €

1.000

1.000

1.000

F 714

9

-14

-5

F 724

474

0

474

F 732

0

-333

-333

F 913

1.380

-716

664

KP2

843

0

843

KP2

277

-1

275

22.565

-4.380

18.185

Prog 14 Middelen en
accommodatiebeheer
Prog 15 Algemene

C6151 Deelnemingen

F 913

0

-700

-700

C6152 Geldleningen en overige

F 911

0

-4.958

-4.958

financiële middelen

F 913

0

0

0

C6153 Gemeentelijke belastingen

F 931

0

-3.021

-3.021

F 932

0

-10.593

-10.593

F 933

0

20

20

F 936

0

-233

-233

F 939

0

-35

-35

F 921

0

-58.564

-58.564

F 922

0

0

0

C6155 Diverse baten en lasten

F 922

0

0

0

C6159 Saldo rekeningresultaat na

F 990

0

0

0

0

-78.086

-78.086

dekkingsmiddelen

C6154 Algemene uitkering

bestemming
Prog 15 Algemene dekkingsmiddelen
Prog 16 KCC

C6161 Klantgerichte Dienstverlening

KP2

1.331

-1.141

190

C6162 KlantContactCentrum

KP2

278

0

278

C6163 Persoonsdocumenten en

F 003

0

0

0

burgerlijke stand

F 140

0

0

0

1.609

-1.141

468

144.758

-144.822

-64

KlantContactCentrum

Prog 16 KCC KlantContactCentrum
Totaal Programma's
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Specificatieoverzicht WMO

WMO TOTAAL

Totaal

X € 1.000
WMO Algemeen

€ 95

Prestatieveld 1

€ 1.834

Prestatieveld 2

€ 3.528

Prestatieveld 3

€ 814

Prestatieveld 4

€ 531

Prestatieveld 5

€ 441

Prestatieveld 6

€ 9.320

Prestatieveld 7/8/9

€ 79

TOTAAL

€ 16.642

In bovenstaande tabel staan de totale benodigde budgetten aangegeven voor 2011 welke betrekking
hebben op de prestatievelden van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Deze kosten worden gedekt uit onderstaande bronnen:
1) Brede Doeluitkering (BDU): budgetten welke voornamelijk door het Rijk beschikbaar worden gesteld en
maken geen onderdeel uit van de algemene uitkering. Deze gelden zijn “geoormerkt” en niet vrij
besteedbaar.
2) Algemene middelen en door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor de uitvoering van de WMO.
Laatstgenoemde gelden zijn niet “geoormerkt” en daardoor vrij besteedbaar.

Prestatieveld

Omschrijving

WMO Algemeen

WMO-raad en ambtelijke inzet

1

Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten

2

Preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en
ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden

3

Informatie, advies en cliëntondersteuning

4

Mantelzorg en vrijwilligers

5

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en over het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of
psychosociaal probleem

6

Individuele voorzieningen

7/8/9

Maatschappelijke zorg en verslavingsbeleid

In onderstaande tabellen staat per prestatieveld aangegeven welke budgetten zijn opgenomen
(x € 1.000):
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WMO Algemeen

Totaal

WMO-raad

€ 11

Maatschappelijke ondersteuning

€ 84

TOTAAL

€ 95

Prestatieveld 1

Totaal

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen

€ 452

Buurthuizen tegemoetkoming huur

€ 424

Activiteiten wijk en dorpsorganisaties

€ 90

Ontmoetingsactiviteiten Wijksteunpunten

€ 300

Wijksteunpunten tegemoetkoming huur

€ 338

Multifunctionele accommodaties

€ 91

Minderheden

€ 20

Wijkgericht werken

€ 89

Buurtbemiddeling

€ 30

TOTAAL

€ 1.834

Prestatieveld 2

Totaal

Peuterspeelzaalwerk

€ 879

Speelvoorzieningen

€ 17

Elektronisch Kinddossier

€ 111

Voor- en vroegschoolse educatie

€ 395

Centrum voor Jeugd en Gezin

€ 832

Opvoedondersteuning

€ 151

Ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en jongeren

€ 835

Combinatiefuncties *

€ 308

TOTAAL

€ 3.528

Prestatieveld 3

Totaal

Maatschappelijk werk en sociale raadslieden

€ 594

Ouderenadviesbemiddeling WWZ en voorlichting

€ 220

TOTAAL

€ 814

Prestatieveld 4

Totaal

Stimulering en ondersteuning vrijwilligers

€ 120

Stimulering mantelzorg

€ 216

Maatschappelijke stages

€ 195

TOTAAL

€ 531

204

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Prestatieveld 5

Totaal

Toegankelijkheid openbare gebouwen

€ 10

Haal- en brengdiensten

€ 312

Ondersteunende begeleiding psychosociaal

€ 81

Ondersteunende begeleiding AWBZ *

€ 38

TOTAAL

€ 441

Prestatieveld 6

Totaal

Rolstoelen

€ 715

Vervoersvoorzieningen

€ 1.079

Woonvoorzieningen

€ 1.805

Collectief vervoer

€ 812

Medische adviezen

€ 188

Flankerend gehandicaptenbeleid

€ 17

WMO Algemeen

€ 652

Hulp bij het huishouden

€ 4.026

Indicaties zorgwoningen

€ 22

Toewijzing aangepaste woningen
TOTAAL

€4
€ 9.320

Prestatieveld 7/8/9

Totaal

Huiselijk geweld

€ 24

OGGZ beleid/verslavingszorg

€ 55

TOTAAL

€ 79

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

205

206

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Overzicht ontwikkeling saldo voor en na bestemming
Begroting 2011
Prog 01

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten

1.712

1.712

1.709

1.699

Baten

-621

-621

-621

-621

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

25.172

25.172

24.922

24.922

Baten

-21.115

-21.115

-21.115

-21.115

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

15.912

15.845

15.641

15.638

Baten

-2.353

-2.353

-2.353

-2.353

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

11.437

11.231

11.404

-11.484

Baten

-1.841

-1.328

-1.328

-1.328

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

5.294

5.306

5.299

5.293

Baten

-388

-388

-388

-388

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

4.175

4.142

4.132

4.101

Baten

-1.779

-1.779

-1.779

-1.779

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Economische zaken

Prog 02
Werkgelegenheid en
inkomen

Prog 03
Maatschappelijke
Zorg

Prog 04 Educatie

Prog 05 Cultuur en
culturele voorz.

Prog 06 Sport en
recreatie
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Begroting 2011

Prog 07 Openbare

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten

15.578

15.751

15.631

15.777

Baten

-1.324

-1.324

-1.324

-1.324

0

0

0

0

-250

-250

0

0

Lasten

13.037

13.464

13.784

13.955

Baten

-14.707

-15.218

-15.542

-15.724

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

19.382

24.658

34.084

12.297

Baten

-17.594

-22.894

-32.454

-10.677

50

50

50

50

-300

-300

-300

-300

5.752

5.752

5.750

5.742

-88

-88

-88

-88

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

2.589

2.575

2.576

2.576

Baten

-1.492

-1.492

-1.492

-1.492

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

1.194

1.194

1.194

1.194

Baten

0

0

0

0

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

ruimte

Dotaties aan reserves
Onttrekking aan reserves

Prog 08 Milieu,
riolering en
afvalstoffen

Prog 09 Ruimtelijke
ordening en wonen

Dotaties aan reserves
Onttrekking aan reserves

Prog 10 Openbare

Lasten

Orde en veiligheid
Baten

Prog 11
Bevolkingszaken en
burgerparticipatie

Prog 12 Raad en

Lasten

raadondersteuning
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Begroting 2011

Prog 13 College en

Lasten

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.935

1.112

1.073

1.120

Baten

0

0

0

0

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

22.565

21.874

20.768

20.484

-4.380

-4.157

-3.332

-3.292

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

-78.086

-77.134

-76.602

-76.479

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

1.609

547

624

624

Baten

0

0

0

0

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

-1.141

0

0

0

Lasten

144.538

147.478

155.855

134.069

Baten

-142.631

-147.005

-155.782

-134.025

50

50

50

50

-2.191

-800

-300

-300

collegeondersteuning

Prog 14 Middelen en Lasten
accommodatiebeheer
Baten

Prog 15 Algemene
dekkingsmiddelen

Baten

Prog 16

Lasten

Dienstverlening

Onttrekking aan reserves

Totaal Programma's

Dotaties aan reserves
Onttrekking aan reserves

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

209

210

Meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld door B&W d.d. 14.09.2010

Samenvatting ombuigingen en speerpunten:

Bezuinigingen:
bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

2014

1. RR Verkoop niet-strategisch bezit

-300

-300

-300

-300

2. RR Onderhoud wegen, water, groen

-200

-200

-200

-200

3. RR Onderwijshuisvesting

-100

-100

-100

-100

4. Versoberen WMO-beleid

-200

-200

-200

-200

5. Versoberen WMO-verstrekkingen

-500

-500

-500

-500

0

-200

-400

-400

7. Leerlingenvervoer versoberen

-100

-100

-100

-100

8. Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen

-120

-120

-120

-120

-50

-50

-50

-50

-300

-300

-300

-300

0

-500

-500

-500

-50

-50

-50

-355

-355

-355

-355

0

-400

-400

-400

-100

-100

-3.675

-3.675

6. Welzijnsactiviteiten/accommodaties heroverwegen

9. BTW-regime sportparken aanpassen
10. Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water, groen
verlagen
11. Taakstelling 5% subsidies
12. Halveren sportsubsidies
13. Restant reserve ReinUnie-gelden inzetten
14. Taakstelling gemeenschappelijke regelingen
15. Wijkpost BOR beperken tot renovatie
Totaal bezuinigingen

-2.225

-3.375

Verwerkte speerpunten:
bedragen x € 1.000

2011

1. Speerpunt Handhaving

120

2012

2. Speerpunt Economische zaken
Totaal Speerpunten

120

2013

2014

120

120

100

100

100

100

(RR= reëel ramen)
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