Jaarstukken 2013
Programmaverantwoording

Inhoudsopgave programmaverslag
2013
Paragrafen
Voorwoord

A. Lokale Heffingen

119

B. Weerstandsvermorgen en risicobeheersing

126

Inhoudsopgave

C. Onderhoud kapitaalgoederen

135

D. Financiering

140

Leeswijzer

3

E. Bedrijfsvoering

145

F. Verbonden partijen

154

Aanbiedingsbrief

4

G .Grondbeleid

173

H. Verstrekte subsidies

179

Bestuurlijk Deel A

7

I. Investeringen

181

Bestuurlijk Deel B

12

Bestedingsvoorstellen

13

Bijlagen
-

Bijlage 1: Afkortingenlijst

187

Programmaverantwoording 2013

-

Bijlage 2: De gemeente ‘in ’t kort’: een aantal kerngegevens

191

-

Bijlage 3: Specificatieoverzicht Wmo 2013

195

Programma’s

-

Bijlage 4: Conversietabel - programma’s - producten -

198

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

17

Programma 2 Werk en inkomen

28

Programma 3 Maatschappelijke zorg

35

Programma 4 Jeugd en educatie

47

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

58

Programma 6 Sport

64

Programma 7 Openbare ruimte

71

Programma 8 Milieu

80

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

88

Programma 10 Openbare orde en veiligheid

100

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

108

functies

Leeswijzer
Inleiding
Aanduiding getallen
Voor beide jaarstukken geldt – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – dat u de getallen in de tabellen als volgt moet lezen:
- een last of een voordeel wordt positief weergegeven;
- een baat of een nadeel wordt negatief weergegeven.
Indicatoren
De indicatoren die gemeten worden in de Leefbaarheidmonitor zijn als volgt verwerkt. De meest recente score is opgenomen in de realisatie 2013.
Ter vergelijking is in de kolom laatste meting (2011) de waarde van de indicator uit de vorige Leefbaarheidmonitor opgenomen.
Programmaverantwoording versus jaarrekening
Zoals gebruikelijk bestaan de jaarstukken uit twee boeken: het programmeverslag 2013 en de programmarekening 2013. Deze officiële termen
zijn voor de gemeente nieuw. In de jaarstukken 2012 was de benaming resp. jaarverslag en jaarrekening. De oude en nieuwe termen worden
in deze boekwerken nog door elkaar gebruikt. Het programmaverslag (jaarverslag) is een verantwoording aan de raad van de realisatie van de
programmadoelstellingen. De programmarekening (jaarrekening) is de financiële verantwoording van de programma’s en bevat daarnaast de balans.
De verklaring van de accountant hoort bij de jaarrekening.
De peildatum is 1 maart 2014. Belangrijke grote gebeurtenissen na deze datum met betrekking op het boekjaar 2013 zijn wel verwerkt.
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Aanbiedingsbrief
Samenwerking geeft Energie!
Het college biedt u, de raad van de gemeente Velsen, hierbij de programmaverantwoording en de jaarrekening van 2013 aan. In deze
programmaverantwoording kijken we terug op de resultaten die we gerealiseerd hebben in 2013 en verantwoorden we waarom eventueel geplande
resultaten niet gerealiseerd konden worden.
In de aanbiedingsbrief van de begroting van 2013 benoemden we een aantal uitdagingen en ontwikkelingen. De decentralisaties van taken
van de nationale naar de lokale overheid, regionale samenwerking in IJmond verband, in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en in het
Noordzeekanaalgebied en de stagnerende woningbouw waren belangrijke ontwikkelingen waarop we toen vooruitkeken. We spraken de ambitie uit
om met partners deze uitdagingen aan te gaan en daarmee invulling te geven aan het begrip “partnership”. We zijn de in de begroting genoemde
uitdagingen het afgelopen jaar in samenwerking met tal van partners aangegaan. Terugkijkende op 2013 heeft dit tot een aantal belangrijke resultaten
geleid.
Samenwerking in de IJmond
Wij hebben het jaar 2013 ervaren als een jaar met belangrijke stappen vooruit op het gebied van IJmond samenwerking. U heeft daar als raad een
bijzonder positieve rol in gespeeld. De samenwerking in de IJmond is nog niet “klaar” maar door samenwerking op het gebied van re-integratie in
“IJmond werkt”, in het samenstellen van een economische gebiedsagenda IJmond en het vaststellen van een regionale mobiliteitsvisie IJmond laten
we zien dat we als IJmondgemeenten een gezamenlijke ambitie hebben. Ook met betrekking tot de decentralisaties in het sociale domein delen
we als IJmond gezamenlijke visies. Om deze enorme uitdaging goed op te pakken, proberen we zoveel mogelijk samen te doen. Het werkbedrijf
“IJmond werkt” is hiervan een goed voorbeeld. Ook voor de overige decentralisaties is op IJmond-niveau al veel in werking gezet.
De Triple Helix samenwerking
Werken op IJmond schaal alleen is echter niet voldoende om onze ambities zoals verwoord in de Visie “Kennisrijk Werken in Velsen” te
verwezenlijken. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) biedt een platform voor bestuurlijke afstemming maar biedt ook een platform voor
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Amsterdam Economic Board. De Board heeft in het jaar 2013 het achtste
cluster “High Tech Materials” toegevoegd aan de 7 al bestaande clusters van de Board. Deze clusters zijn de meest kansrijke clusters waarmee de
MRA een nationale en internationale voortrekkersrol kan spelen. We hebben ons in 2012 en 2013, samen met het bedrijfsleven in de IJmond, ingezet
om “High Tech materials” als achtste cluster toe te voegen.
Dit is niet alleen voor de IJmond een belangrijke sector, ook voor de MRA als geheel biedt de maakindustrie veel toegevoegde waarde in geld,
arbeidskracht en innovatievermogen. De potentie van dit cluster en van andere technische sectoren die zo kenmerkend zijn voor de IJmond, kan nog
vergroten door de techniekcampus. We hebben als gemeente Velsen het plan voor deze campus gepresenteerd, in samenwerking met bedrijfsleven
en onderwijs, om in de IJmond te kunnen blijven voorzien in een belangrijke behoefte van bedrijven aan goed opgeleid personeel.
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Partners
Samenwerken in de MRA volgt niet alleen vaste structuren met vaste partners. Zo hebben we in 2013 vaak gewerkt met partners uit het
Noordzeekanaalgebied om een gezamenlijke visie op te stellen. De visie Noordzeekanaalgebied moet er voor zorgen dat we met partners toewerken
naar een gebied waarin ook in 2040 bedrijvigheid samen kan gaan met een goed woon– en leefklimaat. Velsen gaat hier bijvoorbeeld aan bijdragen
door met bestemmingsplanningen bedrijven te faciliteren die bij uitstek in de haven passen en door het havengebied te revitaliseren. IJmuiden heeft
volop ruimte en kwaliteit te bieden aan bedrijven die zich richten op offshore activiteiten, waaronder windenergie. De ontwikkeling van de (wind)
offshore betekent grote kansen voor de IJmuidense haven. Door de verbinding te leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs en te faciliteren met
bestemmingsplannen, zorgen we ervoor dat deze sector zich, met de bijbehorende werkgelegenheid, zich hier ontwikkelt.
Samenwerking tussen en met burgers
Het kabinet Rutte lanceerde in 2013 het woord “participatiesamenleving”. Dit woord doelt op de veranderende verhouding tussen overheid en
burgers. Door de economische crisis en toenemende vergrijzing heeft de overheid minder geld om burgers te ondersteunen bij werkeloosheid,
ziekte of ouderdom. Er wordt daarom meer en meer van burgers verwacht dat ze omkijken naar elkaar, ook al is de overheid is er nog steeds om
te ondersteunen daar waar het echt nodig is. We zijn er trots op dat de burgers in Velsen deze actieve rol heel goed past. Velsenaren ontplooiden
bijvoorbeeld al diverse initiatieven om het openbaar groen verder te verfraaien.
Het hoog houden van de woon- en leefkwaliteit betekent continu investeren in voorzieningen en openbare ruimte. In 2013 werkten we verder aan een
aantal projecten, zoals het project “Frisse Wind” dat vooral voor Velsen Noord een flinke verbetering voor het voorzieningenniveau en de openbare
ruimte betekende. Zo is sportpark Rooswijk heropend en zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de Brede School in Velsen Noord en het
dorpshuis “Het Terras” in Santpoort-Noord. Om Velsen in de toekomst een fijne plek te laten blijven om te wonen en te recreëren hebben we nog
meer investeringen gedaan. Door onder andere bij de nieuwe cruiseterminal een nieuwe en aantrekkelijke trap naar het strand te maken, verleiden
we de cruisepassagier en andere toeristen om een kijkje te nemen bij de interessante plekken die Velsen biedt. Velsen krijgt steeds meer bezoekers
en zowel voor toeristen als bewoners is het nodig dat Velsen goed bereikbaar blijft. Met oog op de aansluiting op R-net 1 zijn we daarom in 2013
voortvarend verder gegaan met de inpassing van het HOV-tracé.
Nieuwe allianties
Het college besteedde in 2013, vanwege de moeilijke situatie van sommige bewoners, nog meer aandacht aan het voorkomen van schulden bij
mensen die het moeilijk hebben. Schuldpreventie en armoedebestrijding zijn belangrijke pijlers van het sociale zekerheidsbeleid. Het in 2013 gestarte
“IJmond werkt!” biedt, met het UWV in huis, steun aan mensen die op zoek zijn naar werk.
Een economische crisis zoals we de afgelopen jaren meemaakten is voor burgers en voor de overheid moeilijk. We hebben dezelfde of meer
ambities dan enkele jaren geleden maar hebben minder geld om dit te realiseren. Dit heeft gemaakt dat we extra creatief en slim omgaan met geld en
energie. Enerzijds investeerden we als college in die zaken die het meest effect hebben en zo een positief vliegwiel kunnen zijn. De acht strategische
prioriteiten, voortkomend uit de strategische agenda, die het afgelopen jaar zijn opgenomen in de perspectiefnota 2014, zijn hier een voorbeeld van.
1

R-net is het nieuwe OV-netwerk met comfortabele bussen en snelle verbindingen in de Randstad
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Anderzijds vergrootten we onze ruimte van handelen door samenwerking te zoeken in nieuwe allianties. De uitdaging die ons de komende jaren te
wachten staat op het gebied van zorg, welzijn en wonen kunnen we alleen succesvol aangaan in samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties. Een gezamenlijke kennistafel over dit onderwerp en het vaststellen van de woonvisie waren de start van een samenwerking die nog
verder zal worden vormgegeven. De ruimte voor handelen voor een gemeente is beperkt, maar wordt veel groter op het moment dat je samen
werkt met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Ook in de kunst– en cultuursector gebruiken we dit
uitgangspunt. Zo hebben we met onze partners in de cultuursector dit jaar de nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 opgesteld, waarin het gaat om
het leggen van verbindingen tussen cultuur en andere sectoren van de samenleving.
Samenwerking is aan de orde van de dag voor ons zoals dat geldt voor vele andere mensen, organisaties en bedrijven in Velsen. Niet samenwerken
om het samenwerken, maar van toegevoegde waarde zijn voor elkaar en zo met gedeelde verantwoordelijkheid en focus van energie en middelen
iets bereiken.

Mei 2014
Het college van B&W gemeente Velsen
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Bestuurlijk Deel A
Begroting
De primaire begroting 2013 is vastgesteld op 12 november 2012 en sloot met een positief saldo van € 1.000. Na verwerking van het amendement op
de begroting en een onttrekking aan de algemene reserve van € 2.000 sloot de begroting. Na vaststelling van de 1e en 2e bestuursrapportage is het
saldo van de begroting gewijzigd wat geresulteerd heeft in een bijstelling van het begrote resultaat van € 2,3 mln positief.
Bedragen x € 1.000

Saldo begroting 2013

positief

1

Amendement A 8.1 beëindiging geluidsvinken

negatief

2

Dekking door onttrekking aan de algemene reserve

positief

1

Saldo 1e Burap 2013

positief

917

Besluit 1e Burap 2013 vrijval reserve Monumenten

positief

50

Saldo 2e Burap 2013

positief

1.300

Saldo begroting 2013 na 2e Burap 2013

positief

2.267

Er zijn nog enkele raadsbesluiten tot wijziging van de begroting genomen. Deze voorstellen kenden dekking uit de algemene reserve, en zijn derhalve
voor het saldo van de begroting neutraal.
Resultaat in vogelvlucht
In onderstaande tabel zijn de resultaten ten opzichte van de gewijzigde begroting per programma weergegeven.
Programma

Resultaat(bedragen X € 1)

Voordeel/nadeel

1. Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

224.000

Voordeel

2. Werk en inkomen

488.000

Voordeel

3. Maatschappelijke zorg

122.000

Voordeel

1.228.000

Voordeel

-137.000

Nadeel

4. Jeugd en educatie
5. Cultuur en culturele voorzieningen
6. Sport

-42.000

Nadeel

7. Openbare ruimte

709.000

Voordeel

8. Milieu

1.659.000

Voordeel

9. Ruimtelijke ordening en wonen

524.000

Voordeel

10. Openbare orde en veiligheid

-188.000

Nadeel

11. Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

-126.000

Nadeel

Subtotaal
Algemene dekkingsmiddelen

TOTAAL t.o.v. gewijzigde begroting
Programmaverantwoording 2013

4.461.000

Voordeel

8.219.000

Voordeel

12.680.000

Voordeel
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Het verschil tussen de gewijzigde begroting en de realisatie is per saldo € 12.680.000 voordelig. Onderdeel van deze post zijn ingeboekte voordelen
voor een totaalbedrag van € 8,4 mln, waarvan de intentie is om deze bedragen aan een reserve toe te voegen.

Programma’s
Per programma is een korte toelichting opgenomen van de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting. In de Jaarrekening is de uitgebreide
toelichting per programma opgenomen.
Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
• Voordeel doordat het budget ‘Kennisrijk Werken’ niet volledig is benut. Wel is extra formatie aangetrokken.
• Door meer samenwerkingsprojecten (IJmond, NZKG) is sprake van een onderschrijding van het budget.
• Voor de uitvoering van taken en projecten van het Regionaal Economisch Bureau zijn de kosten lager uitgevallen.
• Bij het product ‘Toerisme’ is sprake van een voordeel door het declareren van compensabele BTW.
Programma 2 Werk en inkomen
• De uitkeringslasten wijken circa 2% af van de laatste raming door enige stabilisatie in het najaar van het aantal uitkeringsgerechtigden in plaats
van een verwachte toename.
• Door nadere vaststelling van het rijksbudget is sprake van een voordeel door hogere rijksinkomsten.
• Ondanks een toenemende doelgroep voor kindplaatsen heeft dit nog niet geleid tot een groter beroep op de regeling waardoor sprake is van een
voordeel.
• Het beroep op de budgetten van armoedebestrijding neemt als gevolg van de crisis toe.
• Een terugbetalingsverplichting over 2010 levert een nadeel op bij de WSW.
Programma 3 Maatschappelijke zorg
• Het doorvoeren van de kanteling bij de WMO levert bij de individuele verstrekkingen en bij Hulp bij het huishouden een voordeel op.
• De versnelde afschrijving van de resterende boekwaarde van de Delta heeft een nadeel tot gevolg.
Programma 4 Jeugd en Educatie
• De onderhoudskosten voor onderwijshuisvesting zijn lager uitgevallen
• Door het uitstellen van verschillende investeringen in schoolgebouwen is sprake van een onderschrijding door lagere kapitaallasten.
• Het slopen van de Bosbeekschool heeft tot een versnelde afschrijving geleid. Een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve
zorgt voor dekking van deze kosten.
• Er is minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer en het vervallen van het gymvervoer van de Bosbeekschool zorgt voor een voordeel.
• Het Kunstencentrum heeft een niet uitgegeven subsidie terugbetaald
• De structurele subsidie aan SOS Velsen is beëindigd
• Kosten voor opvoedondersteuning vallen lager uit
• Jongerenontmoetingsplek is door vergunningsprocedure nog niet gerealiseerd
Programmaverantwoording 2013
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Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
• Bezuiniging op Witte Theater is nog niet geheel gerealiseerd
• Het niet voldoen aan beleidsregels zorgt voor beëindigen subsidiëring van hobbyverenigingen
• De begroting van de Bibliotheek moet opgehoogd met een bedrag dat (nog) bij andere programma’s is ondergebracht.
Programma 6 Sport
• Uitgaven voor sportpark Rooswijk mogen niet geactiveerd worden. Dekking van de kosten geschiedt via onttrekking aan reserve dekking
kapitaallasten.
• Onverwachte inkomsten door verhuur sporthallen aan onderwijs.
Programma 7 Openbare ruimte
• Diverse verkeersveiligheidprojecten gerealiseerd voornamelijk door provinciale subsidies.
• Provincie laat project busbaan Velsertraverse vervallen
• Met het project Kromhoutstraat zijn lagere uitgaven gerealiseerd
• Subsidie is ontvangen voor gerealiseerde aardgasvulstation en fietsstraat
• Provincie levert bijdrage voor HOV werkzaamheden
• Hogere uitgaven voor wegen en werken particulieren
• Voordeel door vergoeding exceptioneel transport, bijdragen derden schade straatwerk en rioolhuisaansluitingen
• Plan van aanpak bestrijding vandalisme resulteert in lagere uitgaven
• Uitgaven meerjarige onderhoudsplannen vallen hoger uit
• Aanslagen waterschapsbelasting zorgen voor structurele overschrijding
• Lagere lasten reiniging openbare ruimte
• Schade lichtmasten veroorzaakt overschrijding
• Lagere kapitaallasten doordat projecten nog niet of met een lager investeringsbedrag zijn afgesloten
Programma 8 Milieu
• Hogere uitgaven door riolering
• Lagere uitgaven grondwaterbeheersing
• Bijdrage geleverd door Rijnland voor optimalisatie afvalwatersysteem
• Lagere kapitaallasten door mindere noodzaak rioolvervanging
• Opbrengst rioolheffing valt lager uit
• Inzameling en transport van kunststoffen en elektra zorgen voor overschrijding
• Vergoedingen ontvangen door afvalfonds (voor kunststoffen) en milieudepot
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
• Woningbedrijf Velsen levert exploitatiebijdrage voor plangebied Trompstraat
• Voor de werkzaamheden aan de Keetberglaan en de Broekerwerf zijn door derden exploitatiebijdragen geleverd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële bijdrage geleverd door Provincie voor ontwikkeling Averijhaven
Taakstelling toerekenen personele kosten naar projecten van derden niet volledig gerealiseerd
Grootste meevaller bouwgrondexploitatie door bedrijventerrein Grote Hout
Een uitgevoerde taxatie op de eigendommen resulteert in een afboeking van de boekwaarde
Het uitvoeren van extra noodzakelijk onderhoud wordt deels gedekt door de voorziening
Hogere opbrengst uit afstoten niet strategisch bezit
Meeropbrengst door nieuw tijdelijk erfpachtcontract
Lagere uitgaven voor extern onderzoek en advies bestemmingsplannen
Landschapsbeleidsplan heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke uitvoering
Groen- en Waterplan nog niet volledig afgerond
De structuurvisie wordt over een langer traject verspreid
Onderzoek heeft plaatsgevonden naar regionale samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling
Aanbesteding Woonwensenonderzoek is afgerond. Onderzoek gaat in 2014 plaatsvinden
Stelpost salarissen vanwege afname aanvragen omgevingsvergunningen niet gerealiseerd
Minder aanvragen bouwinitiatieven
Archeologisch beleidsplan en digitale archeologische waardenkaart worden afgerond in 2014

Programma 10 Openbare orde en Veiligheid
• Meer BTW te verrekenen bij de uitgaven voor de Veiligheidsregio
• Noodzakelijke investering door Reddingsbrigade leidt tot overschrijding
• Bijdrage van het Rijk is minder dan de opsporing en ruimen van explosieven (25% voor eigen rekening)
• Gedeelte uitgaven project Fabricius worden in 2014 alsnog gerealiseerd
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
• Hogere uitgaven door hoeveelheid bekendmakingen
• Onttrekking aan reserve voor Burgerparticipatie niet noodzakelijk door lagere uitgaven
• Overschrijding post college door taxivervoer en opleidingskosten i.v.m verhuizing
• Vergoeding steunfractieleden valt lager uit
• Middelen voor opleidingen raadsleden niet benut
• Voordeel door lagere kosten Rekenkamercommissie
• Structurele daling van opbrengsten persoonsdocumenten

Programmaverantwoording 2013

10

Algemene Dekkingsmiddelen
•
Minder OZB opbrengst door leegstand, lagere WOZ waarde en sloop objecten.
•
Er zijn minder opgelegde naheffingen parkeerboetes. Het beeld is dat de betaalverplichting bij parkeermeters tegenwoordig beter wordt
nageleefd dan voorheen.
•
Een voordeel bij de algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire, waarin het (voor de gemeenten voordelige) Herfstakkoord is
verwerkt.
•
Een vrijval uit de reserve Beleidsspeerpunten.
•
Vrijval van bedragen uit voorzieningen waarvoor voorstellen worden gedaan om in reserves te storten.
•
Voordeel door ontvangst van een deel vermogen IJmond Werkt!
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Bestuurlijk Deel B
Weerstandsvermogen
De debt-ratio geeft de verhouding van het vreemd vermogen en het totaal geïnvesteerd vermogen. Deze is door de mutaties in het vermogen licht
verslechterd. De debt-ratio is per 31 december 2013 toegenomen van 64,97% in 2012 tot 65,85%.
De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen de gekwantificeerde risico’s en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit
omvat naast de algemene reserve de post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserve. De ratio is lager ten opzichte van de begroting
2013 omdat ten behoeve van een forse investeringsimpuls een bedrag van de algemene reserve is afgezonderd om ingezet te worden voor projecten in het kader van de Visie op Velsen. Tevens is een bedrag van de algemene reserve afgezonderd om de inzet ten behoeve van de revitalisering
havengebied te kunnen dekken.
In de begroting was rekening gehouden met 2,4. Het kengetal is per 31 december 1,5 . De kwalificatie is daarmee ruim voldoende.
Verklaring begrotingsrechtmatigheid
In de nota Afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen (vastgesteld op 22 maart 2007) is de begrotingsrechtmatigheid uitgewerkt. In de nota zijn
duidelijke afspraken opgenomen, in welke gevallen wanneer (vooraf/achteraf) en via welk medium aan de raad moet worden gerapporteerd. Door
deze spelregels af te spreken tussen college en raad is het mogelijk om bepaalde overschrijdingen bij voorbaat niet als onrechtmatig te bestempelen.
Hiermee is het begrotingscriterium geoperationaliseerd in de gemeente Velsen.
In de begroting 2013 ligt het autorisatieniveau niet meer op het programmaniveau maar zijn autorisaties vastgesteld op hoofddoelstellingen binnen
het programma. Een overzicht en analyse inzake de rechtmatigheid maakt onderdeel uit van de jaarrekening.
Toelichting op het resultaat
Het resultaat wordt sterk beïnvloed door een viertal technische mutaties ten gunste van het resultaat. Van een aantal voorzieningen worden de bedragen in het resultaat geboekt, met de intentie om de saldi van deze voorzieningen op te nemen in reserves. Het gaat om de voorziening Riolering en
Verkiezingen.
1. Wij hebben in 2013 een bijdrage van het Hoogheemraadschap ad € 1,8 mln voor het afkoppelen van een aantal ha hemelwaterafvoer ontvangen.
Het bedrag van het Hoogheemraadschap wordt over een langere periode van 4 jaar ontvangen als vergoeding voor het gedurende die periode
afkoppelen van een hoeveelheid hemelwaterafvoer aan het rioleringsstelsel. Het betreft derhalve een bijdrage in de investeringen in het rioolstelsel. Aanvankelijk was het de bedoeling om de bijdrage in de voorziening Riolering te storten. Dit bleek niet toegestaan, maar het bedrag kan wel
via een reserve gespaard worden om in een later stadium te gebruiken als dekking van de investeringen in het riool.
2. De voorziening Riolering (saldo ca € 6,2 mln) werd de afgelopen jaren feitelijk gebruikt om tarieven te egaliseren. Hiervoor is een reserve overeenkomstig de BBV het geëigende middel. Totaal, inclusief de bijdrage van het Hoogheemraadschap, gaat het om een bedrag van € 8 mln dat in
een reserve Riolering gestort kan worden.
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3. Tijdens de interim controle van de accountant bleek dat een voorziening Verkiezingen niet was toegestaan. Voor het egaliseren van de kosten van
verkiezingen kan wel een reserve gevormd worden Het saldo van de voorziening verkiezingen is daarom eveneens vrijgevallen in het resultaat,
met als doel een reserve te vormen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 65.733 in de reserve te storten.(beginstand van de voorziening en
de niet verwerkte toevoeging aan de voorziening in het jaar 2013)
4. Bij de controle van de accountant bleek eveneens dat een ontvangen schadevergoeding, dat op de balans was geplaatst, in een reserve aangehouden diende te worden. Dit betreft een bedrag van ca € 400.000.

Bestedingsvoorstellen
Programma 2
				
Minimabeleid								€ 58.000
Betreft extra middelen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. In 2013 is hiervoor landelijk € 13 mln, 2014 € 70 mln en vanaf 2015 € 90 mln
beschikbaar. Op verzoek van de raad (motie 4-7-2013) worden deze gelden geheel ingezet voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Voor 2013 is het
bedrag voor Velsen € 58.000 in 2014 € 144.694 en vanaf 2015 2 ton per jaar. Omdat besteding in 2013 nog niet was geregeld wordt voorgesteld het
bedrag van 2013 toe te voegen aan de begroting 2014.
Programma 3
Inburgering								€ 58.000
Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Vanaf die datum zijn inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Mensen die
vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden vallen onder het overgangsrecht. Als zij nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan,moet de
gemeente die plicht handhaven. Omdat gemeenten door afnemende budgetten hier minder invulling aan geven, heeft de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid via een decentralisatie-uitkering een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat gemeenten werk maken van
die handhaving. Verwacht mag worden dat hier in de loop van 2014 navraag naar zal worden gedaan.
Op basis van de informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ROC NOVA wordt een gemeentelijk handhavingsplan opgesteld. Voor
de uitvoering daarvan kan de decentralisatie-uitkering worden ingezet.
Programma 4
Overig jeugdbeleid 							€ 10.000
Voor het plaatsen van een JOP is een vergunning nodig. In dit geval gaat het om een tijdelijke vergunning, omdat het terrein in de toekomst bebouwd
gaat worden. De vergunningsprocedure (intern) is in november2013 gestart.
Vanwege de tijdelijkheid en de toekomstige bebouwing moet de vergunningsprocedure eerst intern goed afgestemd worden alvorens de vergunning
extern uitgezet kan worden. Voor de interne procedure zijn geen termijnen vastgelegd. Voor de externe procedure zijn de termijnen 2 x 6 weken.
Als er bezwaar ingediend wordt, zal dit de procedure verder vertragen. Zoals nu wordt ingeschat zal er geen bezwaar worden ingediend.
Met de verwachte plaatsing april/mei is geen rekening gehouden met bezwaar.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Onderdeel Transitie Jeugdzorg
€ 100.000
In verband met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten zijn er voor 2013 en 2014 veel voorbereidingsactiviteiten nodig. Omdat de rijksbijdrage voor 2014 in eerste instantie erg laag was hebben we op een minimaal scenario ingestoken, zodat we een deel van de bijdrage van 2013 voor
2014 zouden kunnen gebruiken. Nu is in de decembercirculaire 2013 bekend gemaakt dat de bijdrage voor 2014 naar het niveau van 2013 wordt opProgrammaverantwoording 2013
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gehoogd. Deze gelden zijn nodig om alle nog resterende voorbereidingen te kunnen treffen en aanpassingen (transformatie) door te kunnen voeren
gedurende 2014 (ook in de bedrijfsvoering), zodat de benodigde zorg vanaf 2015 afdoende kan worden geboden.
Onderwijsachterstandenbeleid
				€ 67.000
Het in december 2013 ontvangen voorschot van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bedoeld voor het verhogen van het taalniveau van de pedagogische medewerkers in de vve. Ambitie is de mondelinge, schriftelijke en leesvaardigheden te verhogen naar diverse niveaus.
Deze niveaus maken onderdeel uit van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die op 1 augustus 2010 van kracht is geworden. Het
voorschot is bestemd voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
Programma 5
Kunst- en cultuureducatie						€ 10.000
Recent is een vernieuwde publieksruimte in het stadhuis, gebouw A, gerealiseerd. Bij binnenkomst ziet de bezoeker aan de rechterkant de golvende
lijnen van de balie en de trappartij. Aan de andere kant van de ruimte zijn de witte wanden van de “centrale koof” nog leeg. De Kunstcommissie heeft
geadviseerd om een kunstwerk toe te voegen aan deze kant van de publieksruimte. Het college heeft op 17 december 2013 besloten hiervoor een
budget van maximaal € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken binnen het budget voor de vernieuwing van de publiekshal (€ 15.000)
en het budget voor beeldende kunst op programma 5 van de gemeentebegroting 2013 (€ 10.000). Het college stelt voor € 10.000 uit het budget beeldende kunst 2013 te reserveren om het kunstwerk in 2014 te kunnen plaatsen.
kan een impuls aan de vrijwillige inzet in Velsen gegeven worden.
Programma 9
Woonruimteverdeling Algemeen 					€ 25.000
Twee uitgangspunten voor Wonen uit de Meerjarenbegroting 2013-2016 zijn de uitwerking van de Woonvisie 2025 en versterking van de regionale
afstemming. De woonruimteverdeling valt onder beide uitgangspunten. Als doelstelling is onderzoek naar de woonruimteverdeling op lokaal en regionaal niveau opgenomen.
Onder andere in het kader van de Woonvisie 2025 is de lokale woonruimteverdeling onderzocht en is wijziging nader uitgewerkt. Per 1 januari 2014
is een nieuw woonruimteverdeelsysteem gestart. Eind 2012 zijn er kosten gemaakt voor het onderzoek, in 2013 niet meer. Dat kon op moment van
indienen niet worden voorzien.
Een onderzoek naar verregaande regionale afstemming van de woonruimteverdeling is in 2013 gestart met de regiogemeenten en woningcorporaties. Dit krijgt in 2014 een vervolg en daar zijn kosten aan verbonden. De kosten worden gedeeld door de betrokken partijen inclusief de provincie
Noord-Holland (in het kader van het Regionaal Actieprogramma IJmond/Zuid-Kennemerland 2012-2015). De kosten voor de gemeente Velsen voor
het onderzoek worden zeker niet hoger verwacht dan € 25.000. Indien er budget resteert kan dit worden gebruikt voor eventuele kosten voor de uitwerking.
Woonruimteverdeling Algemeen 					€ 30.000
In de Meerjarenbegroting 2013-2016 is het periodieke Woningmarkt- en Woonwensenonderzoek opgenomen. Hiervoor is een bedrag geraamd van
€ 30.000. De opdracht voor het onderzoek is in december 2013 gegund aan ABF Research en zal hoofdzakelijk in 2014 worden uitgevoerd. De kosten worden dan ook hoofdzakelijk in 2014 gemaakt.
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Uitvoering Landschapsbeleidsplan					€ 41.000
In 2013 zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd welke nog niet in datzelfde jaar konden worden omgezet naar daadwerkelijke uitvoering. De reden hiervoor is dat er veelal sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden op particuliere gronden of gronden welke worden
verpacht. Omdat het landschapsbeleidsplan berust op vrijwillige medewerking van particulieren wordt veel energie gestoken in communicatie. Het
bereiken van overeenstemming met de eigenaren of pachters vergt doorgaans veel tijd.
Zo zijn er met een bedrijf in de Biezen en twee hobbymatige paardenhouderijen afspraken gemaakt over verbetering van hun terrein o.a. door het
aanbrengen van beplanting. Met een tweede bedrijf is eenzelfde proces in gang gezet.
In de Biezen zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de aanleg van een drietal paddenpoelen. Verder zijn particulieren in dit gebied
over de landschapselementenregeling (PNH) geïnformeerd en is een notitie over paardenbeleid/verbrede landbouw opgestart.
Wel zijn er op gemeentelijke gronden in Groeneveen (gebied tussen Driehuis en Santpoort-Noord) hagen aangeplant.
In 2014 zullen de hierboven genoemde voorbereide plannen tot uitvoering worden gebracht. De poelen worden aangelegd en de gemeente zal aan
de twee bovengenoemde bedrijven het plantmateriaal aanleveren voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. Daarnaast zal een deel van de
Schipbroekerbeek worden voorzien van natuurvriendelijke oevers en worden onderdelen uit het burgerinitiatief voor herstel van de buitenplaats Kennemergaarde gerealiseerd.
Archeologisch Onderzoek Algemeen					€ 23.000
In de 1e bestuursrapportage 2013 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van een archeologisch beleidsplan. Het in 2013 gestarte project zal afgerond worden in 2014.
Structuurplannen algemeen						€ 97.000
Voor de structuurvisie is een langer traject gekozen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor zijn ook de kosten over een langere periode verspreid. Dit
betekent dat er 2013 minder kosten zijn gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. Deze kosten zullen in de vervolgperiode worden gemaakt.
Programma 10
Opsporing en ruimen explosieven					
€ 172.000
Voor het ruimen van explosieven bij de projecten Rooswijk, IJmuiderstraatweg, HOV en Keetberglaan is via de Algemene Uitkering een bijdrage ontvangen van € 312.719. Hiervan is in 2013 € 140.816 besteed. Voor het restant van € 171.903 worden in 2014 de werkzaamheden uitgevoerd.
Programma 11
Communicatie Algemeen						€ 17.000
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het organisatie ontwikkel project Missie, visie en succes-factoren, is in 2013 een budget beschikbaar gesteld
van € 25.000. In 2013 is er een start gemaakt, Voorgesteld wordt het restant ad € 17.000 beschikbaar te houden voor afronding van het project in
2014.
Paragraaf Bedrijfsvoering						€ 116.000
Bij het vaststellen van de Perspectiefnota is uitgegaan van het realiseren van de ‘Modernisering GBA’. Aangezien er nog geen sprake is van uitgaven,
doordat het project in opdracht van het Rijk naar achteren is verschoven, is het budget nodig om op een later tijdstip de werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Naar verwachting zal in 2014 gestart worden met het project.
Programmaverantwoording 2013
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Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
Programmadoelstelling
Het bevorderen van de economische vitaliteit in Velsen.
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Doelenboom

Hoofd doelstellingen			

Sub doelstellingen		

Subdoelstelling 1.1.1
Het economisch versterken van de sector Haven
en Industrie en van de vestigingsplaats IJmuiden
/ IJmond
Hoofddoelstelling 1.1.
Economische ontwikkeling
Collegeproduct
C 6011 Economische stimulering
Subdoelstelling 1.1.2
Het economisch versterken van de sectoren
Detailhandel en Horeca

Hoofddoelstelling 1.2
Recreatie en Toerisme
Collegeproducten
C 6012 Toerisme
C 6013 Recreatie
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Subdoelstelling 1.2.1
Het realiseren, versterken en in stand houden
van de toeristische en recreatieve mogelijkheden
voor inwoners van Velsen en bezoekers/ toeristen buiten Velsen

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

- Vernieuwing winkelcentrum IJmuiden
- Faciliteren schaalvergroting bouwmarkten
- Faciliteren schaalvergroting supermarkten
- Versterken samenwerking lokale middenstand en marktkooplieden
- Professionalisering van de markten
- Realiseren leerwerkplaatsen op de markten
- Faciliteren van nieuwe en bijzondere overnachtingsmogelijkheden, onder
meer in het gebied Halkade/Dokweg
- Verbeteren “vindbaarheid” toeristische horecalocaties
- Uitvoeren Economische Agenda 2011- 2014
- Realisatie Kustvisie IJmuiden aan Zee
- Verknopen wandel- en fietsroutes met attracties
- Inspelen op ferry en cruisepassagiers
- Benutten toeristische potenties haven en cultureel erfgoed
- Stimuleren evenementen & congressen
- Stimuleren duurzaam toerisme
- Stimuleren zakelijk toerisme en uitbreiding verblijfsaccommodaties
- Ruimte bieden en faciliteren aan groei wind- en watersport op de stranden
- Uitvoeren Economische Agenda 2011-2014
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Uitgangspunten voor dit programma
Zonder economie geen samenleving. Samen met het accent dat het college in de Visie op Velsen 2025 legt op ‘Kennisrijk werken’ c.q. op
een Velsense economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dit dat het college kiest voor investeringen binnen dit
programma waarbij tevens de ondernemer zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid. Het college kiest dan ook voor een
voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen.

Contextomschrijving
Economische ontwikkeling

IJmond-economie: relatief gunstig beeld
De afgelopen jaren zijn getekend door de voortslepende recessie die ook in de IJmond zijn sporen trok. Toch laat de IJmond-economie een
relatief gunstig beeld zien. De Europese staalindustrie worstelt weliswaar met een forse terugval in de vraag, maar met alerte maatregelen en een
klantgerichte aanpak doet Tata Steel het relatief goed. Ook vanuit de visserij zijn positieve signalen te melden. Het marktaandeel van de Hollandse
visveiling in blijft stijgen en de pelagische visserij ziet zijn vangstmogelijkheden groeien. De offshoremarkt is sterk in beweging. IJmuiden heeft zich
als uitvalbasis, werkplaats en vestigingsplaats voor offshorebedrijven geprofileerd en nieuwe vestigingen weten aan te trekken.
En dan is er nog de groeiende cruisemarkt waarin de regio sinds de opening van de Felison Cruise Terminal een steviger graantje meepikt.
Bij dit relatief gunstige beeld baart de werkloosheid het college wel zorgen, vooral voor jongeren die geen startkwalificatie hebben. In het Platform
Arbeidsmarkt Onderwijs (PAO) IJmond zetten bedrijfsleven, vakonderwijs en gemeente zich in om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
met allerlei acties te verbeteren. Het imago van techniek is de laatste jaren verbeterd. De instroom van het basisonderwijs naar het technisch
onderwijs blijft echter een belangrijk aandachtspunt.
Nieuwe ondernemersinitiatieven
Het Velsense economisch beleid richt zich op twee kerndoelen: ruimte geven aan én ondersteunen van nieuwe ondernemersinitiatieven. Daar hoort
een uitnodigende houding en alerte dienstverlening bij. Ondernemers melden vaak dat zij de meedenkende houding van de gemeente op prijs
stellen. Het ondernemersloket kan daarbij vergunningsaanvragen snel en soepel door de wetgeving en organisatie leiden. En hiermee zelfs het
verschil maken waardoor een bedrijf er bijvoorbeeld voor kiest zich in Velsen te vestigen. In deze bestuursperiode hebben vele ondernemers nieuwe
initiatieven ontplooid. Dat tekent, ook in een periode van recessie, de dynamiek van de IJmond.
Regionale samenwerking

IJmond, nieuwe impulsen
Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig is per 1-1-2012 beëindigd. De colleges van de IJmondgemeenten
hebben besloten tot de oprichting van een Regionaal Economisch Bureau (REB) IJmond. De organisatorische afspraken zijn dit jaar in een
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de provincie is in 2013 de Gebiedsagenda IJmond
2013-2016 vastgesteld: de basis voor de samenwerking en het uitvoeringsprogramma van het REB. De primaire focus in dit programma ligt op
versterking van de maakindustrie, die een krachtig nieuw economisch cluster kan vormen binnen de metropoolregio Amsterdam en in de Amsterdam
Economic Board. Daarnaast is gekozen voor ondersteuning van de offshore en logistieke cluster en de cruise- en ferrymarkt.
Programmaverantwoording 2013
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Noordzeekanaalgebied, visie 2040
De bestuurscolleges hebben in 2012 besloten om een toekomstvisie voor het gebied op te stellen. Reden daarvoor was dat de ambities van
verschillende partijen in de regio niet langer spoorden en dat er sprake was van groeiende spanningen tussen partijen. Het afgelopen jaar is aan de
hand van verscheidene onderzoeken en op basis van enkele werkateliers een toekomstvisie 2040 opgesteld. Kerndoel van de visie: het versterken
van de internationale concurrentiepositie van het Noordzee-kanaalgebied (NZKG) als onderdeel van de metropoolregio Amsterdam.
In de zomer hebben de raden van de Noordzeekanaalgemeenten, het betrokken ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincie Noord-Holland
zich uitgesproken over de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Met enkele wijzigingen en aanvullingen is de visie in oktober door de Stuurgroep NZKG
vastgesteld. Het Bestuursplatform NZKG is vervolgens verzocht om de uitvoering ter hand te nemen. Naast de overheden participeren ook Haven
Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden in dat platform.
Metropoolregio Amsterdam: IJmond doet mee
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een economisch beleidsplatform Platform Regionale Economische Stimulering (PRES) waarin de
overheden deelnemen en een Amsterdam Economic Board (de Board) waarin ook het bedrijfsleven en het hoger en wetenschappelijk onderwijs
participeren. Drie thema’s kleuren voor Velsen de agenda van de metropoolregio: topsectoren, onderwijs & arbeidsmarkt en toerisme.
Landelijk wordt o.m. ingezet op ‘high tech’ industrie, energie, water en logistiek – sectoren die ook voor de IJmond relevant zijn. De metropoolregio
zag industrie tot voor kort niet als een perspectiefrijke sector. Mede dankzij de inspanningen door de Kamer van Koophandel, Tata Steel en het
college is de ‘sitemanager’ van Tata Steel IJmuiden bereid gevonden om als boegbeeld van de maakindustrie in de regio toe te treden tot de Board;
nu wordt er gewerkt aan een ‘cluster maakindustrie’. Het college vertegenwoordigt de IJmond in het economisch platform van de MRA en het is
mooi dat de Gebiedsagenda IJmond spoort met de Strategische Agenda van Velsen. Met het tweede thema ‘onderwijs & arbeidsmarkt’ richt de MRA
zich op de problematische aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het landelijke Techniek Pact staat daarbij centraal en Techniek Campus
IJmond is opgevoerd als één van de kansrijke projecten. Met het derde thema ‘toerisme’ speelt de MRA in op een groeisector. Het kusttoerisme en de
cruisevaart zijn daarin speerpunten.
Economische agenda 2011-2014
In november 2013 heeft het college de laatste voortgangsrapportage in deze bestuursperiode uitgebracht. De rapportage kijkt terug op de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren en naar wat de gemeente, samen met het bedrijfsleven, aan resultaten heeft weten te bereiken. In de
rapportage wordt ook gerefereerd aan de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ en de Strategische Agenda 2013-2016.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken
• Economische agenda 2011-2014
• Strategische Agenda 2013-2016
• Arbeidsmarktagenda IJmond 2011-2014
• Perspectiefnota 2013
Toelichting op de programmadoelstelling
Het bevorderen van de economische vitaliteit van de Velsense gemeenschap – daar richt deze doelstelling zich op. Hij heeft zowel betrekking op het
huidige economische klimaat en het toeristische en recreatieve karakter van Velsen als op de lange termijn doelstelling zoals verwoord in de Visie op
Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’.
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Subdoelstelling 1.1.1.
Het economisch versterken van de sector Haven en Industrie en van de vestigingsplaats IJmuiden/IJmond
Toelichting op de prestatie(s):

IJmond maakt zich sterk voor maakindustrie
In programma 1 ligt de focus op de maakindustrie, ofshorewind en logistiek. Samen met regionale bedrijfsleven heeft het college zich dan ook de
afgelopen jaren sterk gemaakt voor de maakindustrie en zich ingezet voor een goed vestiging- en productiemilieu voor de industrie. De maakindustrie
wordt qua technologische ontwikkeling, economische betekenis en perspectief nogal eens onderschat. Zoals hierboven gemeld: in de visie NZKG
2040 heeft de industrie een duidelijke plek gekregen, is de toetreding van de sitemanager van Tata Steel tot de Board een goede ontwikkeling, en is
de ‘high tech’ een speerpunt in het landelijke topsectoren beleid. Bedrijven als Tata Steel, Airborne en Allseas zijn ook actief in het landelijke netwerk
van ‘high tech materials’. Velsen bevordert van haar kant de totstandkoming van een regionaal platform voor uitwisseling van kennis.
Techniek Campus IJmond
Op 17 december hebben Tata Steel, bedrijfsleven, onderwijs, IJmondgemeenten en provincie Noord Holland het startsein gegeven voor de oprichting
van de Techniekcampus. Er word nu gewerkt aan uitvoeringsprogramma’s voor de Techniekcampus. De Techniek Campus moet de samenwerking
versterken tussen bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in de IJmond en de metropoolregio Amsterdam, en haakt ook
aan bij het landelijk Techniekpact.
Doel van het initiatief is om:
• het technisch onderwijs te verbreden en versterken (centrum voor innovatief vakmanschap);
• de arbeidsmarkt voor technische beroepen en de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren (met o.m. onderwijs-, stage-en
onderzoeksprojecten);
• de uitwisseling van kennis en innovaties te stimuleren (regionaal innovatieplatform).
In afstemming met betrokken partners wordt bepaald welke inzet (zowel financieel als personeel) er de komende jaren voor de uitvoering van deze
programma’s nodig is.

Visserijsector & Blueport
Samen met de visserijsector, Imares en de provincie heeft Velsen meegewerkt aan het nieuwe platform Blueport Noordwest. Dat ligt in het verlengde
van het inmiddels opgeheven Visserij Innovatie Platform. Het platform Blueport Noordwest wil de innovatie in de sector stimuleren. Met name in de
zoektocht naar selectiever vissen en het verlagen van de brandstofkosten. Het college ondersteunt het IJmuidense viscluster ook bij de promotie van
IJmuiden als handelscentrum voor zeevis en tijdens deelname aan beurzen, zoals de jaarlijkse European Seafood Expo in Brussel.
IJmuiden Offshoreport
IJmuiden heeft zich als uitvalbasis, werkplaats en vestigingsplaats voor offshorebedrijven geprofileerd en nieuwe vestigingen weten aan te trekken.
De bedrijven vragen vakbekwaam personeel, vooral op Mbo- en Hbo-niveau. Vanuit de Velsense contacten met AYOP (Amsterdam Ymuiden Offshore
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Port) en Maritieme Academie/Nova College is het initiatief geboren om te komen tot een specifieke offshoreopleiding. Zowel voor de Nederlandse en
Engelse kust zijn grootschalige windparken gepland. AYOP werkt aan een actieprogramma om deze kansen te benutten. Ook de IJmondgemeenten
en de provincie Noord-Holland werken mee aan dit programma, mede vanuit de Gebiedsagenda IJmond 2013-2016.

Amsterdam Cruise Port
De cruisevaart heeft de afgelopen jaren een ongelooflijke groei laten zien. IJmuiden speelt perfect op die groeimarkt in met de komst van de
nieuwe Felison Cruise Terminal. Mede daardoor is het aantal ‘calls’ in het Noordzeekanaalgebied gestegen van 100 in 2010 naar 180 in 2013.
En het einde is nog niet in zicht. De terminals van Amsterdam en IJmuiden werken al langer samen in de stichting Amsterdam Cruise Port,
een samenwerkingsverband van vele partijen die bij de cruisemarkt betrokken zijn, dat zich richt op promotie en marketing van de regio als
cruisebestemming. Ook de gemeente participeert in de stichting.
Revitalisering Middenhavengebied
Het Middenhavengebied is al een aantal jaren het toonbeeld van verschillende bouwactiviteiten. Dankzij bijdragen van het Ministerie van
Economische Zaken, de provincie en de gemeente is na de bouw van een nieuwe kade in 2010 nu de vernieuwing van riolering en wegen bijna
voltooid. Het herstructureringsproject heeft nieuwe impulsen aan het havengebied gegeven, getuige de vestiging van de containerterminal en
komst van Breman Offshore. Daarnaast hebben veel bedrijven hun panden opgeknapt of verbouwd. Nu de revitalisering gestalte krijgt, heeft de
HOV IJmond aan Zeehaven IJmuiden aangegeven parkmanagement (een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te
verbeteren) te willen introduceren. Het college wil hieraan graag meewerken.
Kromhoutstraat en omgeving
De Kromhoutstraat is vernieuwd. De verkeersstructuur en de verkeersafwikkeling via de hoofdroute is nu aantrekkelijker, overzichtelijker en veiliger
geworden. In het nieuwe bestemmingsplan is voor de strook langs de Kromhoutstraat meer ruimte geboden voor functies en in bouwhoogtes die
passen bij deze hoofdroute. Het college verwacht dat dit op termijn ook een impuls geeft aan de uitstraling van het gebied.
Grote Hout
Na een intensief en zorgvuldig traject van onderzoek en overleg heeft het college in 2013 moeten vaststellen dat er geen aanvaardbare bieding
van een havenbedrijf uit het Noordzeekanaalgebied voor de overname van het kadeterrein Grote Hout op tafel lag. Het college heeft met Zeehaven
IJmuiden uitvoerig overlegd en onderhandeld, maar partijen konden uiteindelijk niet tot elkaar komen. In goed overleg stelden partijen vast dat
vraagprijs en aanbod te ver uit elkaar lagen en dat de financiële risico’s voor beide partijen om tot elkaar te komen te groot waren.
Het college heeft de raad vervolgens voorgesteld om zelf te investeren in het herstel van de kade en zelf het kadeterrein in erfpacht te gaan uitgeven.
De raad heeft daarmee ingestemd en het college daarbij opgeroepen om de kennis en de expertise van Zeehaven IJmuiden en Havenbedrijf
Amsterdam in te zetten bij de vernieuwing van de kade en het ‘in de markt’ zetten van het terrein. De aanbesteding van de nieuwe kade wordt
inmiddels met ondersteuning van Zeehaven IJmuiden uitgevoerd. Daarnaast is de gemeente met Zeehaven IJmuiden en Havenbedrijf Amsterdam in
gesprek over de mogelijke rol die zij kunnen spelen bij beheer en exploitatie van de kade en uitgifte van het terrein.
Profilering en marketing
Het afgelopen jaar heeft Velsen samen met haar partners verschillende acties uitgevoerd om het profiel van dynamische haven en avontuurlijke
kustplaats te versterken en promoten. Zo zijn er kennistafels georganiseerd en heeft de gemeente samen met het bedrijfsleven deelgenomen aan
visserij- en offshorebeurzen. (Een kennistafel is een concept en houding waarbij partijen mét elkaar aan tafel zitten in plaats van tegenover elkaar.)
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Vanuit de Strategische Agenda 2013-2016 probeert het college samen met partners om de aantrekkelijke kanten van IJmuiden als woonplaats
scherper voor het voetlicht te brengen, onder de noemer van ‘citymarketing’. Er is een plan van aanpak opgesteld voor citymarketing in Velsen.

Subdoelstelling 1.1.2.
Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca
Toelichting op de prestatie(s):

Winkelcentrum IJmuiden
Op 7 februari 2013 heeft de raad besloten om op korte termijn de ruimtelijke kwaliteit van de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein een
impuls te geven. Op de middellange termijn is de ambitie om een impuls aan de drie pleinen in het gebied te geven. Het ingediende plan van de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden wordt gezien als een groeiscenario. Stapsgewijs kunnen op initiatief van de eigenaren de kiosken worden
opgeknapt en/of vergroot. Velsen wil dit planologisch mogelijk maken en faciliteren. In het ontwerp van de openbare ruimte wordt ook een voorstel
opgenomen hoe de kiosken een moderne en uniforme uitstraling kunnen krijgen, die past binnen de gewenste uitstraling van het winkelgebied.
Schaalvergroting bouwmarkten
In het nieuwe bestemmingsplan is ruimte opgenomen voor verplaatsing en uitbreiding op de locatie langs de N208. De aanvraag voor de omgevingsvergunning hiervan is in behandeling.
Faciliteren schaalvergroting supermarkten
In winkelcentrum Velserbroek heeft de eigenaar ruimte gevonden om binnen de bestaande bebouwing de gewenste schaalvergroting te faciliteren.
In het bestemmingsplan voor winkelcentrum Zeewijk is ruimte geboden om een kleine uitbreiding mogelijk te maken. De eigenaar werkt aan een
concreet plan. Voor Santpoort-Zuid heeft de eigenaar van het terrein Bleekersduin een aanvraag ingediend waarin de supermarkt wordt verplaatst en
vergroot.
Versterken samenwerking lokale middenstand en marktkooplieden
De marktkooplieden willen meer samenwerken met de plaatselijke winkeliers. Om dit op gang te brengen, zijn contacten gelegd met de winkeliersvereniging in Velserbroek. Gebleken is dat er nog meer moet worden gewerkt aan de bewustwording dat de markt en de lokale middenstand elkaar kunnen versterken.
Professionaliseren markten
De stroomvoorziening op de weekmarkt in Santpoort-Noord is aangepast aan de wensen van deze tijd. Doordat een aantal stroompunten ondergronds is geïnstalleerd, liggen de kabels niet meer in de weg waardoor een veiliger situatie is ontstaan. Sinds dit jaar kunnen de marktkooplieden hun
standplaatsgeld per maand of per kwartaal overmaken en behoort contant betalen praktisch tot het verleden.
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Realiseren leerwerkplekken op de markt
Het realiseren van leerwerkplekken op de markt is nog niet van de grond gekomen. Dit punt wordt in de komende periode opgepakt.
Horeca
Verschillende bestemmingsplannen zijn globaler van aard, zodat ondernemers meer mogelijkheden hebben om op trends en ontwikkelingen in te
spelen. Verder is de regelgeving vereenvoudigd; horecavergunningen kunnen nu ook digitaal worden aangevraagd. Een ander speerpunt was de
koppeling van horeca aan toeristische en recreatieve routes. In 2013 zijn verschillende fiets- en wandelroutes gekoppeld aan horecalocaties, zoals de
Beeckestijn-route, de fiets- en wandelApp en de Cornelis Vreeswijk-route.

Subdoelstelling 1.2.1.
Het realiseren, versterken en in stand houden van de toeristische en recreatieve mogelijkheden voor inwoners van Velsen en bezoekers/toeristen
buiten Velsen.
Toelichting op de prestatie(s):

Verscherping identiteit en ontwikkelingen marketing en promotie
IJmuiden (aan Zee) is de afgelopen jaren op de kaart gezet in de Metropoolregio Amsterdam. Enerzijds door de marketing en promotie met het
profiel van avontuurlijke kustplaats en dynamische havenplaats (met vis). Anderzijds door intensievere samenwerking binnen de metropoolregio en
deelname aan diverse projecten zoals Amsterdam Bezoeken Holland Zien (2.0) voor de internationale promotie.
Velsen heeft in 2013 geparticipeerd in het project DNA Kust/Identity Matching van de provincie Noord Holland. Via dat project is, door interactieve
sessies met o.a. inwoners, ondernemers en ambtenaren, de identiteit van de kust en het havengebied van IJmuiden aan Zee aangescherpt en met
een ‛Identity Board’ vormgegeven. Daar is met de marketing en promotie in 2013 gelijk op ingespeeld door in de uitingen meer de nadruk te leggen
op het stoere spannende karakter van IJmuiden aan Zee en het thema ‘vis’.

Stimuleren evenementen & congressen
In 2013 is verder ingezet op vereenvoudiging van de regelgeving en verbetering van de dienstverlening bij evenementen. Zo kunnen evenementen
nu ook digitaal aangevraagd worden. De verschillende festivals (Dance Valley, Dutch Valley en Turn Up the Beach) waren alle nagenoeg uitverkocht
en zijn goed verlopen. Ook lokaal zijn er nieuwe evenementen ontwikkeld zoals het Zomerfestival op de Kennemerlaan met de harddraverij. Met
evenementenorganisaties is intensief samengewerkt aan het vergroten van de economische spin off in Velsen en de regio en de promotie van
Velsen/IJmuiden aan Zee.
Stimuleren groei wind- en watersportsector
Het bestemmingsplan Zeezicht is globaler geformuleerd om strandondernemers extra ruimte te bieden voor nieuwe functies en schaalvergroting. Er
is bijvoorbeeld in opgenomen dat de strandpaviljoens ook wind- en watersportmaterialen kunnen opslaan en ondersteunende detailhandel kunnen
realiseren. Daarnaast is er op alle drie de stranden 150 m² bebouwd oppervlak opgenomen voor de opslag van wind- en watersportmaterialen.
Omdat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, is nog niet duidelijk of dit beleid kan worden geëffectueerd. Verwachting is dat er medio mei
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2014 een uitspraak over wordt gedaan.
Om te benadrukken dat de stranden van Velsen hét avontuurlijke strand zijn van de metropoolregio Amsterdam zijn er welkomstborden bij de
strandopgangen geplaatst met het ‘Wind Water Beach’-logo uit het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien.

Realisatie Kustvisie IJmuiden aan Zee
Velsen en Kennemerstrand N.V. hebben de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht om de kustvisie in stappen te realiseren. Daaruit is o.a.
gebleken dat waterveiligheid (www.rijksoverheid.nl/waterveiligheid) voor het gebied ook per deel en met tijdelijke maatregelen opgelost kan worden.
Beter inspelen op de groeiende groep passagiers van ferry en cruises
De cruisevaart groeit nog steeds. In IJmuiden is het aantal afvaarten met de komst van de nieuwe terminal in 2013 gestegen tot 42 ‘calls’ met in
totaal ruim 60.000 passagiers.Om de verbinding tussen de nieuwe cruiseterminal in de IJmondhaven en IJmuiden aan Zee mogelijk te maken, is er
een uitnodigende trap geplaatst. Deze trap is in samenwerking met KVSA, Zeehaven IJmuiden, Kennemerstrand N.V. en de gemeente gerealiseerd.
Hiermee worden passagiers gestimuleerd om ook een bezoek te brengen aan het strand en de boulevard.
Benutten toeristische potenties haven en cultureel erfgoed
Uit het project van de Provincie ‘DNA Kust’ kwam duidelijk naar voren dat IJmuiden zich goed kan onderscheiden met het thema ‘vis’. Daarom zijn de
visrestaurants en viswinkels expliciet op de website www.ijmuidenaanzee.nl geplaatst. Er zijn echter nog veel meer kansen om hier op in te spelen. In
de tweede fase van het project, die in 2014 wordt gestart, worden deze kansen verder in kaart gebracht.
Begin 2013 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude besloten dat het Fort benoorden Spaarndam en het bijbehorende
munitiebos zullen worden herontwikkeld. Uitgangspunten zijn onder het meer toegankelijk maken van het fort voor een breed publiek en de
noodzakelijke restauratie van het dak van het fort.
Verknopen wandel- en fietsroutes met attracties
Om recreëren dichtbij huis te stimuleren, is in 2011 een quick scan uitgevoerd om een wandelnetwerk in Velsen te realiseren. Velsen is voor de
realisatie van het wandelnetwerk aangehaakt bij het wandelnetwerk Midden- en Noord-Kennemerland. Voor deze regio inclusief Velsen is een
subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Noord-Holland. De provincie heeft in december 2013 besloten 50% te subsidiëren. In het afgelopen jaar
zijn al diverse fietsroutes ontwikkeld en/of verbeterd waarbij vaak de combinatie is gemaakt met horecalocaties en attracties.
Stimuleren duurzaam toerisme
Velsen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het voldoen aan de voorwaarden voor de Blauwe Vlag op de stranden. In 2013 voldeden IJmuiden
aan Zee, Strand Noordpier en de jachthaven van Seaport Marina IJmuiden wederom aan de strenge voorwaarden. Vier ondernemers kregen het
duurzaamheidskeurmerk Green Key: Holiday Inn en Bastion hotel kregen zilver, Camping de Duindoorn en het Forteiland behaalden goud. De
Blauwe Vlag en het aantal Green Keys tellen ook mee in het gemeentelijk programma ter stimulering van duurzaamheid ‘Eco XXI’. Mede daarom
heeft Velsen de zilveren Eco XXI Award behaald. Hiermee wil de gemeente het goede voorbeeld geven aan de ondernemers en andere organisaties
om duurzaamheid te stimuleren. Ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is zich in 2013 meer gaan richten op duurzaam toerisme.
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Stimuleren zakelijk toerisme en uitbreiding verblijfsaccommodaties
Amsterdam Marketing heeft de opdracht gekregen om de kansen en mogelijkheden voor het zakelijke toerisme in Velsen in kaart te brengen. De
‘quick scan’ zal rond de jaarwisseling zijn afgerond. In 2013 zijn verschillende verblijfsaccommodaties op bijzondere locaties gerealiseerd zoals
het Bellhuisje en de Seinpoststelling. In bestemmingsplan Zeezicht is naar globaliteit en éénduidigheid gezocht op het strand. Dit heeft onder
andere geleid tot overnachtingsmogelijkheden in strandhuisjes op het Strand Noordpier, gelijk aan het regime op het Kennemerstrand. Bij Strand
Noordpier is tevens een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om meer strandhuisjes mogelijk te maken. Op dit moment kunnen daar echter nog geen
plannen voor ingediend worden omdat nog niet aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid kan worden voldaan i.v.m. een overschrijding
van de normen voor fijnstof. Daarnaast hebben een aantal strandpaviljoens de mogelijkheid om met een afwijkingsbevoegdheid binnen hun kavel
overnachtingsmogelijkheden te creëren Die overnachtingsmogelijkheid is echter ook onder voorwaarden van milieu. Het is nu nog niet duidelijk of dit
onderdeel van het bestemmingsplan in stand blijft bij de Raad van State (uitspraak verwacht medio 2014).
Indicatoren

Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.1
Indicator

Type

Bron

Laatstemeting Waardemeting Realisatie 2012

Streefwaarden 2013

Realisatie 2013

Algemeen oordeel ondernemingsklimaat

Effect

TNS NIPO

2011

6,7

#

#

#

Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Prestatie

TNS NIPO

2011

6,2

#

#

#

Indicatoren bij hoofddoelstelling 1.2
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting

Realisatie 2012

Streefwaarden
2013

Realisatie 2013

Beoordeling voorzieningen strand en haven

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6,9

#

7,1

6,9

Tevredenheid recreatiemogelijkheden

Effect

LeefbaarheidsMonitor

2011
(0-meting)

82%

#

84%

77%

Het symbool ‘#‘ staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats.

Toelichting indicatoren
Het TNS NIPO-onderzoek naar het ondernemingsklimaat in de gemeente Velsen vond eens in de twee jaar plaats. Er is voor gekozen dit onderzoek
niet meer uit te laten voeren omdat het te weinig concrete informatie opleverde voor feitelijke verbeteringen. De gemeente wil onderzoeken op
welke andere wijze meer kwalitatief de tevredenheid van ondernemers kan worden gemeten. Momenteel wordt onderzocht of de invoering van
een ondernemerspanel haalbaar en wenselijk is. De recreatieve beleving onder de inwoners van de gemeente Velsen en de beoordeling van de
voorzieningen van strand en haven zijn in 2013 gemeten in de Leefbaarheidsmonitor. Voor het strand is de beoordeling hetzelfde als in 2011. Het is
niet gelukt een stijging te realiseren. Dit komt doordat enerzijds de kustvisie nog niet is gerealiseerd en anderzijds doordat het in werking treden van
het bestemmingsplan Zeezicht is vertraagd.
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In afwijking van eerdere metingen is de gegevensverzameling uitsluitend via schriftelijke en online enquêtes afgenomen. Het gevolg hiervan is
wel dat op een aantal thema’s, waaronder recreatie, afwijkingen in de uitkomsten zijn ontstaan. Als de uitkomst vergeleken wordt met alleen de
schriftelijke enquêtes van 2011 dan is te zien dat het aantal Velsenaren dat zeer tevreden is over de recreatievoorzieningen met 77% hetzelfde is
gebleven.
Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 1
Economische ontwikkeling,
recreatie en toerisme

Rekening 2012

Primitieve
begroting 2013

Begroting 2013
incl. wijzigingen

Rekening 2013

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Lasten
Baten

2.158
-803

2.450
-635

3.947
-907

3.594
-901

354
-6

Resultaat vóór bestemming

1.355

1.815

3.040

2.692

348

0

0

-1.624

-1.500

-124

1.355

1.815

1.417

1.192

224

Storting aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming
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Programma 2 Werk en Inkomen
Programmadoelstelling
Het bevorderen van arbeidsparticipatie en/of het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners met een inkomen op of rond het bijstandsniveau.

Programmaverantwoording 2013

28

Doelenboom

Hoofddoelstellingen

Hoofdddoelstelling 2.1.
Het bevorderen van arbeidsparticipatie
Collegeproducten
C 6021 Uitkeringsverstrekking
C 6022 Re-integratie

Hoofddoelstelling 2.2.
Het bieden van financiële ondersteuning aan
inwoners met een inkomen op of rond het
bijstandsniveau
Collegeproducten
C 6023 Kindplaatsen
C 6024 Sociale werkvoorziening
C 6025 Armoedebestrijding
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Subdoelstellingen
Subdoelstelling 2.1.1.
Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt waardoor
zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van een
uitkering

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

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

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

Prestaties

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

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

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

Door uitvoering van het zgn. armoedebeleid zo veel mogelijk sociaal en maatschappelijk geïsoleerde inwoners ondersteunen
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Uitgangspunten voor dit programma
Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid (‘voor wat, hoort wat’) staan centraal in het gemeentelijk beleid op werk en inkomen. Uitgangspunt
is dat iedereen naar vermogen meedoet aan de samen-leving, bij voorkeur in een regulier dienstverband. Primair in het eigen belang, maar ook in
het belang van de samenleving. Met een uitkering werkloos op de bank zitten is er niet bij. Als werk nog niet mogelijk is wordt een actieve bijdrage
verwacht. Velsen ziet het als een uitdaging om hieraan op een constructieve en zorgvuldige wijze invulling te geven. Gericht arbeidsmarktbeleid op
het gebied van onderwijs en economische ontwikkeling blijft nodig om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De
realiteit eist te erkennen dat een (zeer) klein deel van de beroepsbevolking altijd moeilijkheden zal ondervinden op de arbeidsmarkt. Dit geldt niet
voor het grootste deel. De gemeentelijke inzet bij de begeleiding van cliënten richt zich op het matchen van de competenties van individuele cliënten
met bedrijfsprofielen zodat mensen met beter perspectief en naar wederzijdse tevredenheid geplaatst kunnen worden.

Contextomschrijving
Wet werken naar vermogen (WWNV)
In de begroting 2013-2016 is de essentie vermeld van het kort daarvoor gesloten landelijke begrotingsakkoord, namelijk dat de Wet werken naar
vermogen (WWNV) geen doorgang zou vinden. De verwachting was dat het oorspronkelijke idee van één regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt niet definitief van de baan zou zijn. Daartoe werd kort nadien een concept wetsvoorstel Participatiewet opgesteld.
Met de Participatiewet wil het kabinet zoveel mogelijk mensen laten participeren in de samenleving. De wet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet
Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen.
De manier waarop deze aanpak vorm en inhoud krijgt is als gevolg van het sociaal akkoord van april 2013 wederom grondig aangepast.
Inmiddels is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s waaronder de regio Zuid- en Midden-Kennemerland. De regio’s zijn de schakel tussen
werkgevers en burgers met een arbeidsbeperking.
Van de samenwerkende gemeenten in de arbeidsmarktregio wordt verwacht dat zij de leiding nemen en daarbij nauw samenwerken met het UWV en
de sociale partners.Het gewijzigde concept van het wetsvoorstel Participatiewet is op 2 december 2013 aan het Parlement aangeboden. Uitgegaan
wordt van invoering van de wet per 1 januari 2015. Evenals op de overige decentralisaties (Algemene wet bijzondere ziektekosten en de Jeugdzorg)
wordt ook deze transitie in het sociale domein regionaal vormgegeven. Daartoe is een regionale projectleider benoemd.
Wijziging WWB
In november 2013 heeft het Kabinet het Wetsvoorstel WWB-maatregelen vastgesteld en aangeboden aan het Parlement. Het voorstel vloeit voort uit
de eerdere afschaffing van de huishoudinkomenstoets waartoe bij het landelijke begrotingsakkoord was besloten.
Belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel zijn:
• de invoering van de kostendelersnorm;
• de verruiming van de individuele bijzondere bijstand en individualisering langdurigheidtoeslag;
• de beperking van mogelijkheden tot het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand;
• het aanscherpen van het maatregelbeleid bij zeer ernstige misdragingen tegenover de uitvoerende instantie, en
• de algehele arbeids- en re-integratieplicht, plicht tot tegenprestatie en uniformering van verplichtingen.
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De belangrijkste kritiek van de zijde van de gemeenten richt zich op de zeer beperkte beleidsvrijheid en de onuitvoerbaarheid door intensivering van
de bureaucratie zonder dat daar voldoende financiële compensatie tegenover staat. De inzet van het kabinet is om de maatregelen per 1 juli 2014 in
werking te laten treden.
Vooruitlopend op de plicht tot tegenprestatie zoals vastgelegd in de hiervoor genoemde wijzigingsvoorstellen WWB is Velsen in 2013 gestart met een
proef. De effecten en resultaten hiervan worden naar verwachting eind 2013/begin 2014 gepresenteerd.

Werkplein ontwikkeling
Op basis van de missie en uitgangspunten in de kadernota ‘Naar één organisatie voor werk’ is verder invulling gegeven aan de intergemeentelijke
samenwerking op het gebied van werk via het businessplan IJmond Werkt! 2013-2016. Voorts is een prestatieplan opgesteld en is de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) aangepast aan de nieuwe samenwerkingsverhoudingen. Ook binnen de brede arbeidsmarktregio
Zuid- en Midden-Kennemerland is constructief ingespeeld op de nieuwe verhoudingen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Eind november is het
werkgeversservicepunt IJmond, een samenwerkingsverband van het UWV en IJmond Werkt!, van start gegaan met een succesvolle banenmarkt.
Er is een intentieverklaring opgesteld om de samenwerking op het brede terrein van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid bestuurlijk te
verankeren.
Uitkeringsverstrekking
In 2013 is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen tot boven de 1200. Ten opzichte van 2012 betekent dit een groei van ruim 16% en het eind van
deze groei is nog niet in zicht. Het aantal nieuwe aanvragen blijft onverminderd hoog.
Aangezien ook het rijksbudget substantieel is verhoogd sluit Velsen 2013 af met een positief resultaat.
Binnen het gemeentelijk minimabeleid is te zien dat de uitgaven van de individuele bijzondere bijstand in de pas lopen met het budget. Mede
vanwege de extra middelen die het Rijk voor armoedebestrijding ter beschikking stelt, worden voorstellen ontwikkeld voor de jaren 2014 en daarna.
In de tweede bestuursrapportage 2013 is al gesignaleerd dat het aantal kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen groeit en dat daardoor de
begroting van 2013 wordt overschreden. Mede daarom is de begroting 2014 op dit punt bijgesteld.

Re-integratie
Ingaande 2013 zijn als uitvloeisel van de intergemeentelijke samenwerking binnen IJmond Werkt! de gemeentelijke middelen voor re-integratie,
onderdeel van het participatiebudget, volledig overgedragen aan IJmond Werkt!
Medio 2013 heeft Velsen het regionale plan van aanpak jeugdwerkloosheid 2013 – 2014 vastgesteld.
Er is extra aandacht voor jongeren – met en zonder startkwalificatie. De bemiddeling van school naar werk voor jongeren met een startkwalificatie
wordt geïntensiveerd. Daarnaast wordt ingezet op loonkosten- en stimuleringssubsidies voor werkgevers ten behoeve van beide doelgroepen. Voorts
wordt specifiek ingezet op trajecten voor jongeren zonder startkwalificatie die extra begeleiding nodig hebben.

Actieplan WWB
In 2013 is een groot aantal trajecten en activiteiten in het kader van het Actieplan WWB uitgevoerd. Het betreft o.a. ‘jobhunting’ en directe
bemiddeling, scholingstrajecten met baangarantie en preventie-activiteiten.
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Social return
In 2012 is gestart met de proef ‘social return’. Dit houdt in dat voor elk inkooptraject boven € 193.000 5% van de opdrachtsom wordt besteed aan het
loon van werkzoekenden en scholieren. Wanneer de opdrachtsom voor meer dan 70% bestaat uit de kosten voor materiaal wordt een percentage
van 2% aangehouden.
Sinds september 2013 is ambtelijke capaciteit beschikbaar gemaakt voor de coördinatie en uitvoering van de proef. Bij zeven opdrachten die in 2013
zijn gestart wordt social return toegepast. In totaal tien werkzoekenden en scholieren zijn in dat kader aan het werk gegaan.
De doorontwikkeling van proef naar vaste uitvoering krijgt in de loop van 2014 gestalte als het college de beleidsnota over social return vaststelt. In
de loop van 2014 wordt de raad nader geïnformeerd over de voortgang van social return.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2013
• Wet Werk en Bijstand
• Verordeningen toeslagen en verlaging
• Maatregelenverordening
• Re-integratieverordening
• Handhavingverordening
• Participatieverordening
• Actieplan Wet werk en bijstand 2012 - 2013
• Minimabeleid (inkomensondersteuning)
• Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers respectievelijk gewezen zelfstandigen,
de daarop gebaseerde nadere regelgeving

Subdoelstelling 2.1.1

Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, waardoor zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn
van een uitkering.
Toelichting op prestatie(s):
Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! in december 2013 heeft de samenwerking op het gebied van re-integratie
met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest verder vorm gekregen. Deze doorontwikkeling beoogt een maximale uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. De verwachting is dat, door de samenwerking in de brede arbeidsmarktregio en de komst van het werkgeversservicepunt
IJmond, de uitstroom wordt gestimuleerd.

Subdoelstelling 2.1.2

Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van langdurig of blijvend uitkeringsgerechtigden, waardoor zoveel mogelijk
burgers, bijvoorbeeld middels een maatwerktraject, in de maatschappij gere-integreerd worden.
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Toelichting op prestatie(s):
Stichting Welzijn Velsen verzorgde met het project Onbenutte Kansen (OK) in 2013 sociale activeringstrajecten voor 40 uitkeringsgerechtigden. De
proef Tegenprestatie ziet Velsen tevens als een kans voor langdurig uitkeringsgerechtigden om zich onder de mensen te begeven en mee te doen.

Subdoelstelling 2.2.1.

Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen op een uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen,
zodat zoveel mogelijk rechthebbende inwoners gebruik maken van de beschikbare voorzieningen.
Toelichting op prestatie(s):
Ondanks het groeiend aantal aanvragen voor algemene bijstand is Velsen in staat geweest om op zorgvuldige wijze de rechtmatigheid van de
uitkering vast te stellen en de personen die daar recht op hebben zo snel mogelijk te ondersteunen voor de noodzakelijke algemene bestaanskosten.

Subdoelstelling 2.2.2.

Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie en het doorbreken van het maatschappelijk isolement van inwoners met een laag
inkomen. Dit geschiedt door uitvoering van het vastgestelde armoedebeleid.
Toelichting op de prestatie(s):
Met name het groeiend aantal kinderen in armoede was in 2013, zowel landelijk als lokaal, onderwerp van gesprek. Om deze kinderen nog beter te
bereiken en om hun positie in de maatschappij te verbeteren, heeft het college het huidige voorzieningenpakket voor kinderen uitgebreid met ingang
van 2014. Deze bevat onder andere een 10-badenkaart voor het gemeentelijke zwembad en een vergoeding voor de noodzakelijke aanschaf of
vervanging van een kinderfiets.
Indicatoren

Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde-meting

Realisatie 2012 Streef-waarden 2013

Realisatie 2013

Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden
(WWB, IOAW, IOAZ, BBZ en WIJ)

Prestatie

Gemeentelijke
realisatie

2011 ( 1)

1.037

1.016

1.030

1.150

Aantal toegekende aanvragen bijzondere
bijstand

Prestatie

Gemeentelijke
realisatie

2011

4.505

4.600

4.500

4.010

(1) Stand cijfer dec 2011: 1025

Indicatoren bij subdoelstelling 2.1.2.
Indicator

Type

Aantal re-integratietrajecten

Prestatie Gemeentelijke realisatie 2011
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Bron

Laatste meting

Waarde-meting
550

Realisatie 2012
360

Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
400 Nog niet bekend
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Indicatoren bij subdoelstelling 2.2.2.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Aantal verleende kwijtscheldingen
gemeentelijke belastingen

Prestatie Gemeentelijke realisatie 2011

Waarde-meting

Realisatie 2012 Streef-waarden 2013

1.224

1.150

Realisatie 2013

600

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 2
Werk en inkomen

Rekening 2012

Lasten
Baten

Primitieve
begroting 2013

Begroting 2013
Rekening 2013
incl. wijzigingen

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

29.510
-25.686

28.927
-22.891

31.887
-25.808

31.833
-26.242

54
434

Resultaat vóór bestemming

3.824

6.036

6.079

5.591

488

Resultaat na bestemming

5.674

5.686

5.729

5.241

488

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

1.850
0

0
-350

0
-350

0
-350

0
0

Grafiek ontwikkeling omvang bijstandsgerechtigden

1250

Ontwikkeling omvang bijstandsgerechtigden
2013

1200
1150
1100
1050
1000

Programmaverantwoording 2013

ju
li
au
gu
st
us
se
pt
em
be
r
ok
to
be
r
no
ve
m
be
r
de
ce
m
be
r

ju
ni

ei
m

ap
ril

aa
rt
m

ja

nu
ar
i
fe
br
ua
ri

950

34

Programma 3 Maatschappelijke zorg
Programmadoelstelling
Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijke verkeer met specifieke aandacht voor de positie en de
mogelijkheden van de kwetsbare burgers.
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Doelenboom

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

Hoofddoelstelling 3.2
Uitvoering geven aan de wet Schuldhulpverlening
Collegeproduct
C 6039 Schuldhulpverlening

Hoofddoelstelling 3.3
Gezondheidszorg
Collegeproduct
C 6038 Volksgezondheid
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Subdoelstellingen				
Subdoelstelling 3.1.1.
Doelstellingen op het Wmo-gebied:
- verbeteren sociale cohesie, participatie
- verbeteren zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie
- verminderen knelpunten voor mantelzorgers
- toename of gelijk blijven aantal vrijwilligers
- het uitvoering geven aan de gekantelde
werkwijze van de Wmo.

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

Subdoelstelling 3.2.1
Het herstellen en bevorderen van financiële zelfstandigheid van inwoners bij schulden en de preventie
schuld-hulpverlening verder ontwikkelen

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

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

Zo hoog mogelijk percentage inwoners dat in de Leefbaarheidsmonitor zijn/
haar gezondheid redelijk tot zeer goed noemt
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Uitgangspunten voor dit programma
Contextomschrijving
Wmo-visie 2012 -2015 Samen aan de slag
Wmo-uitvoeringsprogramma: de kamers
Decentralisaties in het sociale domein
De eigen verantwoordelijkheid van inwoners staat centraal. Het college legt daarbij in zijn beleid de nadruk op participatie en zelfredzaamheid. Waar
een inwoner (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, dient deze geboden te worden, bij voorkeur middels collectieve voorzieningen; als dat niet mogelijk
of effectief is, middels individuele voorzieningen. Maatwerk en vraaggerichtheid zijn uitgangspunten. Het college stimuleert dan ook eigen initiatieven
van burgers (zoals in en rond de buurtaccommodaties) en inzet van de omgeving van kwetsbare inwoners (mantelzorg, vrijwilligers e.d.). Het stelt
zich terug-houdend op bij het subsidiëren van voorzieningen, activiteiten en instellingen. Echter, waar de kwetsbare burger aangewezen is op zorg,
zal het college hem of haar een stevig vangnet bieden. Ook dan zoveel mogelijk gericht op reactivering in plaats van het blijvend overnemen van de
zorg.
Kamer 1: Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning

Project: Integrale informatie advies en cliëntondersteuning
In 2013 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden van het project “integrale, informatie, advies en cliëntondersteuning”. In 2013 heeft de gemeente
Velsen samen met partners uit het veld zich georiënteerd op de mogelijkheden van sociale wijkteams. Een sociaal wijkteam is een interdisciplinair
samenwerkingsverband van partners in een wijk of gebied dat als doel heeft:
• de eigen kracht, en samen kracht van mensen in de wijk te versterken;
• problematiek vroegtijdig te signaleren;
• mensen waar nodig toe te leiden naar algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
• ondersteuning op elkaar af te stemmen.
Met diverse maatschappelijke organisaties is overleg gevoerd en zijn de voorbereidingen getroffen om in 2014 met een proef te starten.
Project: Een centraal punt voor alle ‘wegwijsvragen’ op het gebied van maatschappelijke onder-steuning
In “Samen aan de slag: visie op maatschappelijke ondersteuning” heeft de gemeenteraad het Klant Contact Centrum aangewezen als het centrale
punt waar alle burgers terecht kunnen met hun vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In 2013 is nog gewacht met de
communicatie hierover. Eerst moet duidelijk zijn hoe de toegang in relatie tot de decentralisaties en de sociale wijkteams vorm krijgt. Dan kunnen
burgers integraal hierover geïnformeerd worden.
In 2013 is zijn de voorbereidingen van het project “een digitale sociale kaart voor Velsen” afgerond.
In afstemming met maatschappelijke organisaties heeft de gemeente gekozen voor de digitale sociale kaart van Biblionet. Het Centrum voor Jeugd
en Gezin in de IJmond en andere IJmondgemeenten werken daar al langer mee. In dit proces zijn maatschappelijke organisaties betrokken om de
inhoud van de “kaart” te maximaliseren. De digitale sociale kaart wordt in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd.
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Project: Mantelzorg
In 2013 zijn opnieuw meer activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning opgenomen in het aanbod van cliëntondersteuning. In Velsen
verzorgt Socius de mantelzorgondersteuning. Dit maakt een integrale benadering mogelijk van zowel de situatie van de cliënt als die van zijn of haar
mantelzorger mogelijk. Socius biedt een steunpunt voor informatie en advies, ondersteuning en begeleiding, vroegsignalisering en respijtzorg. Daarbij
stemt Socius haar (mantelzorg) activiteiten af met van onder meer de ouderenadviseurs, sociale raadslieden en het schoolmaatschappelijk werk.
De aandacht voor het zogenaamde sociale systeem in de mantelzorgondersteuning is nodig om te beoordelen of mensen verantwoord langer thuis
kunnen blijven wonen; geheel in lijn met de Wmo-visie (2012-2015). Het college heeft de raad geïnformeerd over de subsidieverlening ten behoeve
van de eerdergenoemde deelgebieden en over de afronding van het project rondom mantelzorgondersteuning.
Kamer 2: Jeugd en Jeugdzorg
Zie programma 4
Kamer 3: Leefbaarheid, sociale cohesie en vrijwillige inzet

Project: Welzijn Nieuwe Stijl
Na vaststelling van de notitie Welzijn Nieuwe Stijl in december 2012 is met name Stichting Welzijn Velsen (SWV) hiermee aan de slag gegaan. Dit
betekende voor de stichting onder meer een heroriëntatie op de rollen en activiteiten van bezoekers, vrijwilligers en beroepskrachten en op de functie
van de buurtaccommodaties (werkplaats voor de wijk, integraal voor iedereen). Kort gezegd: meer eigen verantwoordelijkheid voor de burgers, meer
zelfredzaamheid en meer eigen initiatief met facilitering door beroepskrachten.
Bij de uitvoering van Welzijn nieuwe stijl had SWV in 2013 te maken met een aantal ontwikkelingen:
- de meerjarige taakstelling op ontmoetingsactiviteiten (waaronder de afstoting van de wijksteunpunten Watervliet en De Veste);
- de inbedding van nieuwe taken voor ouderen, vanwege de beëindiging van de subsidierelatie met COB/ Zorgbalans per 1 januari 2013;
- de verbinding van Welzijn Nieuwe Stijl met activiteiten voor kwetsbaren ter voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein per 2015.
Goede voorbeelden van de inbedding van Welzijn Nieuwe Stijl zijn accommodatie Zeewijk, de Mel/ Watervliet in Velsen-Noord en de diverse
buurtactiviteiten in Dorpshuis De Driehoek.
In 2013 is onderzoek gedaan naar de bezoekersgroep en de inhoud van de activiteiten van De Drempel. Dit om de activiteiten van De Drempel
in 2014 meer te integreren in de reguliere activiteiten/ accommodaties van SWV. Voorts heeft SWV de nodige voorbereidingen getroffen om per 1
januari 2014 activiteiten in Het Terras uit te voeren.
In 2013 is op basis van de beleidsregel Herijking subsidies maatschappelijke participatie kritischer gekeken naar de subsidieaanvragen van kleine
lokale minderheden- en overige vrijwilligersorganisaties. Ook hier geldt als uitgangspunt voor de subsidie dat er sprake dient te zijn van integraliteit,
openstelling en deelname voor alle burgers.

Project: Versterking vrijwilligerswerk
Participatie, eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijke uitgangspunten vande Wmo in Velsen. Aspecten daarin zijn onderlinge
ondersteuning, actief zijn in de buurt en in de buurtaccommodaties, het ontwikkelen en onderhouden van een sociaal netwerk. Dat is
niet voor iedereen vanzelfsprekend; kwetsbare mensen hebben een steuntje van een ander nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven,
bijvoorbeeld via vrijwillige inzet en burenhulp. Gemeente Velsen stimuleert de vrijwillige inzet in de wijk. In 2013 heeft het college een
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startnotitie Vrijwillige inzet in Velsen aan de raad aangeboden. Op verzoek van de gemeenteraad is deze startnotitie besproken met diverse
vrijwilligersorganisaties.Tijdens deze bijeenkomst was veel aandacht voor samenhang en samenwerking tussen de verschillende organisaties en
partners, met als doel om elkaar te versterken.
Kamer 4: Individuele voorzieningen

Project: De Kanteling
Sinds 1 januari 2013 wordt de Wmo volgens de gekantelde werkwijze uitgevoerd. Dit is een andere vorm van het afwikkelen van hulpvragen van
burgers die leidt tot meer maatwerk en zo de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt. Het gaat niet langer alleen om het verstrekken van een
voorziening, maar vooral door in gesprek met burgers naar andere mogelijkheden te zoeken om de ervaren beperking te compenseren. De eigen
mogelijkheden van de burger staan daarbij centraal.
Het aanvraagformulier is vervangen door het aanmeldformulier. Wanneer uit het gesprek blijkt dat een individuele voorziening de beste oplossing is,
wordt alsnog een aanvraagformulier ingediend. Uit de cijfers over 2013 blijkt dat in ongeveer een derde van de gevallen een aanmelding niet leidt
tot een aanvraag. Oplossingen worden vaker gevonden binnen de eigen mogelijkheden, het eigen sociale netwerk en/of via algemene en collectieve
voorzieningen. Ook het klantenbestand toonde een vrijwel continue daling. Deze ontwikkelingen hebben in 2013 tot besparingen geleid.
De nieuwe werkwijze houdt ook in dat Wmo-consulenten meer dan voorheen bij mensen thuis op gesprek gaan. Dit betekent een extra
tijdsinvestering die in 2013 heeft geleid tot langere wachttijden voor klanten. Op 16 juli 2013 is hierover een collegebericht verschenen waarin is
uitgelegd hoe dit ondervangen wordt. Inmiddels zijn de wachttijden weer genormaliseerd.
Aanbestedingen trapliften, hulpmiddelen en sociaal-medisch advies
Halverwege 2013 zijn, in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, drie nieuwe overeenkomsten gesloten voor de
levering van trapliften, hulpmiddelen en sociaal-medisch advies. Met name het contract voor hulpmiddelen heeft voor Velsen gunstige gevolgen.
Door ontwikkelingen in de hulpmiddelenmarkt kan de gemeente deze afnemen tegen tarieven die ongeveer 40% lager liggen dan in de vorige
overeenkomst. Het financiële effect hiervan over 2013 is nog niet goed te meten, omdat het contract halverwege het jaar is ingegaan. De tarieven
voor trapliften en sociaal medische advisering zijn gelijk gebleven.
Kamer 5: Begeleiding voor mensen met een beperking

Project: Decentralisatie begeleiding en dagbesteding vanuit de Awbz naar de Wmo
Het kabinet heeft besloten de functies begeleiding en dagbesteding van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) over te hevelen naar de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat op 1 januari 2015. In de loop van 2013 heeft het Rijk besloten het onderdeel persoonlijke verzorging,
niet toe te voegen aan deze decentralisatie.
In 2013 is hard gewerkt aan de voorbereiding op deze nieuwe taak. Dit gebeurt in overleg met alle partijen die momenteel actief zijn op deze markt
en die samen met de gemeente invulling moeten geven aan de noodzakelijke veranderingen. Deze veranderingen zijn ondermeer nodig omdat bij de
decentralisatie van deze taak een korting wordt toegepast van 15%.
Voorts is er aandacht geschonken aan de in te kopen producten, het invulling geven aan vernieuwende ideeën en het maken van afspraken over de
inhoud van en de tijdstippen waarop gecommuniceerd moet worden met de burgers.
De decentralisatie gebeurt in gezamenlijkheid met de IJmond-gemeenten; afstemming met de grotere regio’s Zuid-Kennemerland en Amstelland en
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de Meerlanden vindt plaats op die onderdelen waar dit een aanwijsbare meerwaarde heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de inkoop van producten,
waarbij de schaalvergroting leidt tot voordelen voor de gemeenten.
Eind 2013 heeft deze samenwerking geleid tot het Regionaal beleidskader decentralisatie Awbz, om optimaal voorbereid zijn op de daadwerkelijke
decentralisatie.
Kamer 6: Wonen voor mensen met een beperking / specifieke groepen
De gemeente wil een samenhangend stelsel van wonen, welzijn en zorg ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente in 2013 de regie genomen om
zogenaamde kennistafels wonen, welzijn en zorg te organiseren met partners uit de gemeente die daar een rol in spelen onder het motto ‘met elkaar
meedenken vanuit je eigen invalshoek’. Immers het nieuwe zorgbeleid leidt ertoe dat mensen minder snel worden opgenomen in een beschermde
woonvorm. Ook worden de kosten van het wonen straks afzonderlijk aan hen doorberekend. Het gaat hier vooral om ouderen en mensen die bij
het wonen begeleiding nodig hebben. Voor het aspect wonen vraagt het nieuwe zorgbeleid aanpassingen van de corporaties. Aan de ene kant zijn
de inkomsten uit het maatschappelijk vastgoed voor hen minder zeker. Aan de andere kant zijn - bij een verminderde doorstroming - investeringen
nodig om het huurwoningbezit in de bestaande bouw op te plussen. Het welzijn van de huurders is ook voor de corporaties een aandachtsveld, maar
zij hebben hier partners voor nodig. Om de vraagstukken met onze partners te verkennen zijn onder regie van de gemeente kennistafels Wonen,
Welzijn, Zorg (WWZ) gehouden, onder het motto: met elkaar meedenken vanuit je eigen invalshoek. De maatschappelijke partners waren met
name Zorgbalans, Stichting Welzijn Velsen, Socius, de huisartsen, zorgverzekeraar Achmea en de woningbouwcorporaties. Inmiddels zijn er drie
kennistafels geweest. De deelnemers zijn enthousiast. De tafels worden in 2014 voortgezet.
Kamer 7: Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
Regionaal Kompas: voorzieningen voor daklozen, verslaafden etc.
Het ‘Regionaal Kompas’ is de naam voor de afspraken tussen Centrumgemeente Haarlem en de regiogemeenten over de voorzieningen voor
daklozen, verslaafden en de openbare geestelijke gezondheidszorg.
In 2013 heeft Haarlem scherpere keuzes gemaakt met betrekking tot de doelgroep en de werkwijze van het ‘Regionaal Kompas’. Dit had tot gevolg
dat Velsen vanaf 2013 zelf verantwoordelijk werd voor de subsidiëring van de preventieve verslavingszorg. Hiervoor is, in afstemming binnen de
IJmond, een subsidierelatie gestart met verslavingszorginstelling Brijder. Haarlem betaalt de curatieve verslavingszorg nog vanuit de uitkering die zij
hiervoor van het Rijk krijgt.
De afspraken uit 2012 over de bekostiging van Spaarnezicht zijn uitgevoerd. Haarlem betaalt de opvang en interne begeleiding van zwerfjongeren
in dit sociaal pension. De kosten voor externe begeleiding van de jongeren van Spaarnezicht worden betaald door de gemeente waaruit de jongere
afkomstig is.
Ook heeft Velsen geparticipeerd in een regionale werkgroep. Deze werkgroep heeft een voorstel gemaakt om de procedure voor de toegang tot
daklozenvoorzieningen zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Daarnaast biedt het voorstel inzicht in de gemeentelijke verantwoordelijkheden
die samenhangen met die opvang, zoals (schuld)hulpverlening, uitkeringen, Wmo-voorzieningen en leerlingenvervoer. Besluitvorming hierover is
gepland voor begin 2014.
Tenslotte is in 2013 ook de wet ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ in Velsen ingevoerd. Deze wet verplicht gemeenten (en vele
andere organisaties) verplicht om meer aandacht te schenken aan signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het college heeft
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een lokale meldcode (stappenplan) vastgesteld. Ook zijn er enkele ‘aandachtsfunctionarissen’ benoemd. Voor specifieke groepen medewerkers
zijn er trainingen en bijeenkomsten geweest. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor het organiseren van het toezicht op die wet. Voor de
kinderopvang is dit toezicht al geregeld (zie programma 4).

Lokale seniorenagenda
Het college betrekt de Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen Velsen (LSBO) bij het tot stand komen van beleid. Zo is de LSBO op de hoogte
gehouden van actuele onderwerpen. Het college kiest ervoor om de lokale seniorenagenda inhoudelijk in te steken vanuit het perspectief van
facetbeleid. Dat betekent dat in diverse nota’s afwegingen worden gemaakt over nut en noodzaak van specifieke voorzieningen voor ouderen. Het
college heeft november eind 2013 aan de raad een collegebericht gezonden met daarin de punten die in deze nota’s specifiek voor ouderen zijn
opgenomen.
Benchmark
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning levert de gemeente Velsen jaarlijks de prestatiegegevens op het gebied van de Wmo aan
zowel het ministerie van VWS als de gemeenteraad. Vanaf 2008 heeft de gemeente Velsen aan deze verplichting voldaan door deel te nemen aan
de Wmo- benchmark van het onderzoeksbureau SGBO. Omdat het aantal deelnemersnemers aan deze benchmark sterk is gedaald, kan onze
gemeente Velsen zich onvoldoende meten met andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. Vanaf 2014 nemen we daarom niet meer deel aan deze
benchmark. Het college zal de prestatiegegevens nu rechtstreeks aanleveren aan het ministerie van VWS. Vergelijking met andere gemeenten op
basis van een kleinere set aan prestatiegegevens blijft hierdoor vanaf 2013 voor de raad beschikbaar.
Meerjarige bezuinigingen op de Wmo/welzijn
De bezuinigingen (collegeprogramma, raadsbesluiten) hebben onder meer geresulteerd in de beëindiging van de subsidierelatie met COB/
Zorgbalans per 1 januari 2013, Stichting Welzijn Velsen en Socius hebben die taken gedeeltelijk overgenomen. In 2013 heeft de implementatie
hiervan zijn beslag gekregen. COB/Zorgbalans heeft eind 2013 haar bezwaar tegen de subsidiebeëindiging ingetrokken. Het betreffende risico,
vermeld in de risicoparagraaf, is daarmee op € 0 teruggebracht. Alle voor 2013 opgedragen bezuinigingen zijn geëffectueerd.
Investeringen in Welzijn / sociale domein
De herijking van de welzijnsvoorzieningen leidde in 2013 naast de bezuinigingen ook tot inhoudelijke investeringen:
• met de ontwikkeling van een Brede School in Velsen-Noord in combinatie met de activiteiten van De Mel zijn voorwaarden gecreëerd voor versterking van de eigen kracht, en het eigen initiatief van de burgers, zie ook programma 4;
• Socius en SWV hebben in 2013 als maatschappelijk ondernemers diverse initiatieven genomen om adequaat te anticiperen op de drie decentralisaties in het sociale domein per 2015. Dit heeft onder meer geresulteerd in de pilot Kansen en zo, en in initiatieven rondom vrijwilligers
(zie kamer 3).
Schuldhulpverlening
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), ingevoerd in 2012, biedt aanvragers van schuldhulpverlening meer rechtszekerheid over wachten doorlooptijden en de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een besluit van de gemeente. In februari 2013 heeft het college de beleidsregels
schuld-hulpverlening vastgesteld. Hierin zijn onder andere verplichtingen en voorwaarden voor toegang tot de schuldhulpverlening vastgelegd.
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Het uitgangspunt bij de schuldhulpverlening is de eigen verantwoordelijkheid van de burger en het bieden van maatwerk. De hulpverlening is
daardoor altijd passend bij de klant. Dezelfde gedachte als die van de van de kanteling Wmo wordt hier toegepast. Als schuldsanering niet mogelijk
is, wordt er altijd gekeken naar andere (passende) hulpverlening.

Lokaal gezondheidsbeleid
Voor het lokaal gezondheidsbeleid zijn de GGD en JGZ Kennemerland de belangrijkste partners voor de gemeente. Zij voeren namens de
gemeente de meeste wettelijke taken uit. Beide organisaties hebben in 2013 hun taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd.
De GGD heeft daarnaast ook nog specifieke taken uitgevoerd zoals medische milieukunde, technische hygiënezorg en de in 2013 weer verschenen
gezondheidsmonitor.
Inburgering
Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Vanaf die datum zijn inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Voor
mensen die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden, gelden nog de eisen uit de “oude” wet.
Concreet betekent dit dat de gemeente nog uitsluitend een aanbod doet aan asielgerechtigden en geestelijk bedienaren, die uiterlijk 31 december
2012 inburgeringsplichtig zijn geworden en aan wie nog geen voorziening is aangeboden. In 2013 waren dit er meer dan 12. Daarnaast vloeiden nog
financiële verplichtingen voort uit doorlopende opleidingstrajecten.
Voorts is de gemeente gehouden om inburgeringsplichtigen die onder het overgangsrecht vallen, goed te informeren over de rechten en plichten die
voortvloeien uit de wet en om de inburgeringsplicht te handhaven van diegenen die onder het overgangsrecht vallen. Dit betreft inburgeringsplichtigen
die vóór 1 januari hun inburgeringsplicht opgelegd hebben gekregen en vóór die datum een gemeentelijk aanbod hebben gehad.
In 2013 is, mede naar aanleiding van de beëindiging van de financiering van de ID-medewerker, overleg gevoerd met Stichting Vluchtelingenwerk.
In deze overleggen werd gesproken over de toekomst van Vluchtelingenwerk; haar rol en haar taken, bij verandering van wetgeving rondom
inburgering. Dit alles als opmaat voor het beleid in 2014.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Uitvoeringsprogramma Drie Decentralisaties
• Collegeprogramma 2010-2014
• Lokaal gezondheidsbeleid 2012 – 2015
• Visie op Velsen 2025
• Bestuursafspraken 2011-2015: decentralisatie extramurale begeleiding/dagbesteding
• Perspectiefnota 2013
• Beleidsregels voor kleine participatie-instellingen.
• Wmo-visie (2012-2015)
• Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2013 - 2014
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
• Wet Inburgering
• Wmo-uitvoeringsprogramma
• Verordening Wet inburgering 2010 gemeente Velsen
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Subdoelstelling 3.1.1.
Doelstellingen op het Wmo-gebied:
verbeteren sociale cohesie en participatie
verbeteren zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie
verminderen knelpunten voor mantelzorgers
toename of gelijk blijven aantal vrijwilligers
het komen tot één-loket-functie
Toelichting op prestatie(s):

- verbeteren sociale cohesie en participatie / welzijn nieuwe stijl
Vanwege een andere vraagstelling is het niet mogelijk cijfers over het bezoek aan buurthuizen (als basis voor ontmoeting en sociale cohesie in de
wijk) met voorgaande jaren te vergelijken. In 2013 zijn in ieder geval door ca 20% van de wijkbewoners deze accommodaties bezocht. In Driehuis,
Velserbroek en Santpoort-Noord ligt dat percentage lager.
Via de Leefbaarheidsmonitor 2013 is er sprake van afname van de sociale cohesie. Een hoge score geldt voor Santpoort-Noord en Driehuis. In
Velsen-Noord is sprake van een daling van de cohesie en de leefbaarheid. Vele burgers voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de buurt, ondanks
de verschillen per wijk. Daadwerkelijk actief is echter een kleinere groep burgers. Cohesie laat zich ook afmeten via het beroep op buurtbemiddeling;
generiek is het aantal te conflicten afgenomen. Dat geldt echter niet voor Velsen-Noord. Belangrijk is dat opnieuw inwoners laten weten meer
behoefte te hebben aan meer sociale contacten.
- verbeteren zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie.
Er is sprake van een vermindering van het aantal inwoners dat aangeeft problemen te hebben bij de dagelijkse bezigheden vanwege lichamelijke
of psychische problemen. De vraag bij deze bewoners naar hulp bij huishoudelijk werk is afgenomen; dat geldt ook voor hulp bij de dagelijkse
boodschappen. De vraag naar verplaatsingen (vervoer) en contacten met instanties is toegenomen. Zie ook hierboven: de behoefte aan sociale
contacten.
- verminderen knelpunten voor mantelzorgers
In 2012 heeft de gemeenteraad het college via een amendement verzocht het budget voor mantelzorg in 2013 volledig voor dit doel in te zetten.
Daarbij is een aantal deelgebieden benadrukt, gericht op de algemene mantelzorgondersteuning en de specifieke mantelzorgondersteuning.
Daarnaast is in april 2013 het regionale project mantelzorg afgerond. Dit project, waarin onderzoek is gedaan naar de invulling van de
mantelzorgfunctie in de IJmond (en Castricum), heeft de basis gelegd voor regionale ondersteuning van mantelzorgers regionaal te organiseren.
Belangrijke aandachtspunten zijn communicatie over veranderingen binnen de zorg, een samenwerkingsverband tussen organisaties in de vorm van
een regionale projectgroep, gezamenlijke invulling van de Dag van de Mantelzorger en informatievoorziening om overbelasting van de mantelzorger
te voorkomen.
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- toename of gelijk blijven aantal vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers in 2013 is sinds 2011 gestegen met 3%, want van alle Velsenaren doet 36% wel eens vrijwilligerswerk. De gemeente stimuleert
en faciliteert in de toename van het aantal vrijwilligers. Dit sluit aan de op uitgangspunten van de Wmo in Velsen, namelijk participatie, eigen kracht
en zelfredzaamheid van burgers.
In oktober 2013 is het eerste deel het IJmondiale project versterking vrijwilligerswerk afgerond: een pilot waarbij via een bepaalde methodiek de
vrijwillige inzet en wijkinitiatieven worden gestimuleerd. Via deze methode kunnen hulpvraag- en aanbod op buurtniveau goed op elkaar aansluiten.
Verwacht wordt dat de gekozen methode goed aansluit op de IJmondiale en Velsense situatie. In het voorjaar van 2014 wordt het tweede deel van de
proef afgerond en vindt de implementatiefase plaats.
- Het komen tot één-loket-functie
Velsen streeft naar een inclusieve samenleving: alle mensen met of zonder beperking dienen volwaardig te kunnen deelnemen in en aan de
samenleving. Kwetsbare inwoners kunnen hiervoor ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsaanbod van de gemeente resulteert erin dat
kwetsbare inwoners geen belemmering meer voelen om te participeren, zelfstandig te kunnen blijven wonen en regie kunnen voeren over hun leven
(het zgn. compensatiebeginsel). Vandaar dat wij in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Velsen 2013 de compensatieplicht voor mensen
met een beperking hebben opgenomen. De gemeenteraad heeft in 2013 het KCC aangewezen als het centrale punt waar inwoners terecht kunnen
voor hun wegwijsvragen.

Subdoelstelling 3.2.1
Het herstellen en bevorderen van financiële zelfstandigheid van inwoners bij schulden en de kans op problematische schulden te verkleinen
Toelichting op prestatie(s):
In 2013 nam het beroep op schuldhulpverlening in Velsen toe. De schuldenlasten zijn zwaarder geworden en de problematiek complexer. Ook
gezinnen met kinderen raakten in toenemende mate verstrikt in schulden. De samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, Socius –
Maatschappelijke Dienstverleners en Soiaal.nl Schuldsanering is daarom in 2013 geïntensiveerd. Een groeiend aantal burgers heeft zich gemeld
voor hulpverlening binnen dit preventieproject. Om de preventie verder te optimaliseren heeft het college voor de komende twee jaar een budget
vrijgesteld.

Subdoelstelling 3.3.1
Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van Velsen
Toelichting op prestatie(s):
Om uitvoering te geven aan de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid heeft het college meerdere acties uitgevoerd:
- aan de GGD is gevraagd een voorstel te doen voor een regionaal plan om alcoholgebruik te matigen. De uitvoering daarvan kan naar
verwachting in 2014 plaatsvinden.
- Stichting Welzijn Velsen heeft subsidie ontvangen om een buurtsportcoach aan te stellen die zich richt op volwassenen vanaf 45 jaar. Deze
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-

buurtsportcoach is in 2013 gestart (zie programma 4).
Sportservice Noord-Holland voert met subsidie de methode ‘Ik Lekker Fit’ uit op 4 basisscholen (zie programma 4).
aan de GGD is opdracht verleend voor het uitvoeren van een extra gezondheidsmonitor, om effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid
beter te monitoren.
het IJmondiale Platform Milieu en Gezondheid is de aanjager voor tal van milieumaatregelen die (ook) een positief effect hebben op de
gezondheid.

Daarnaast heeft het college, om haar regierol verder vorm te geven, zich in 2013 ook gericht op een aantal andere zaken:
- een gezamenlijke ‘agenda’ van gemeente en huisartsen, om de afstemming tussen de curatieve en publieke gezondheidszorg te versterken;
- afspraken met GGD en partnergemeenten om te komen tot een regionale aanpak van gezondheidsbeleid, met lokale accenten waar deze
gewenst zijn;
- samenwerkingsverbanden tussen de Jeugdgezondheidszorg en het CJG.
Indicatoren

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013

% mantelzorgers dat regelmatig of voortdurend
knelpunten ondervindt

Output

Leefbaarheidsmonitor 2011

14%

#

14%

8%

% inwoners dat actief is in vrijwilligerswerk

Output

Leefbaarheidsmonitor 2011

33%

#

33%

36%

Rapportcijfer sociale kwaliteit

Effect

Leefbaarheidsmonitor 2011

6,4

#

6,4

6,2

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.2
Indicator

Type

Bron

Uitvalpercentage traject schuldhulpverlening (2007 38%)

Effect

Sociaal.nl

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
2009

19%

13,59%

19%

13.61

Indicatoren bij hoofddoelstelling 3.3
Indicator

Type

Bron

% Inwoners dat de gezondheid redelijk tot
zeer goed noemt

Output

Leefbaarheidsmonitor

Laatste meting

Waarde meting

2011

77%

Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
#

77%

77%

Het symbool ‘#‘ staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats.
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Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 3
Maatschappelijke Zorg
Lasten
Baten

Rekening 2012
22.053

Primitieve
begroting 2013
20.110

Begroting 2013
incl. wijzigingen

Rekening 2013

19.932

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

19.655

277

-4.245

-2.495

-2.677

-2.523

-154

17.807

17.615

17.255

17.133

122

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

-137

-137

0

17.807

17.615

17.118

16.995

122

Resultaat vóór bestemming

Resultaat na bestemming
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Programma 4 Jeugd en Educatie
Programmadoelstelling
Het bieden van kansen op talentontwikkeling, gericht op kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van kinderen en jeugdigen en geven van
ondersteuning aan hen en hun ouders/ opvoeders bij het opgroeien en opvoeden.

Programmaverantwoording 2013

47

Doelenboom

Hoofddoelstellingen		

Sub doelstellingen			
Subdoelstelling 4.1.1.
Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen
gericht op verkrijging van een start-kwalificatie en
stimuleren en faciliteren van een doorgaande leerlijn

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

Collegeproducten
C 6041 Huisvesting basisonderwijs
C 6042 Huisvesting voortgezet onderwijs
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- Voorzieningen en activiteiten worden aangeboden in onderlinge samenhang vanuit
onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur
- Terugdringen en voorkomen van schooluitval en verzuim
- Bevorderen van behalen van startkwalificatie door inzet van extra ondersteuning en
middelen
- Realiseren doorgaande leerlijn VMBO-MBO-HBO gericht op technische en maritieme opleidingen en het bedrijfsleven/bedrijfsopleidingen hierbij betrekken voor een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Realisatie leerlingenvervoer
- Realisatie van brede scholen in het primair onderwijs en combinatiefuncties
- Realisatie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen
- Dekkend hoogwaardig aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
- Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen

Subdoelstelling 4.1.2.
Bevorderen en faciliteren van participatie en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen in het sociaalmaatschappelijk leven

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

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

- Een integraal preventief aanbod voor kinderen, jeugdigen en ouders/opvoeders die
hulp/zorg nodig hebben met het CJG als portaal
- Verdere ontwikkeling en afstemming van het aanbod in het Centrum voor Jeugd
en Gezin (2- 3 inlooppunten)
- Realisatie ketenzorg en zorgcoördinatie
- Voorbereiding transitie Jeugdzorg en afstemming met Passend Onderwijs
- Er vallen geen kinderen buiten de boot

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

Hoofddoelstelling 4.2.
Onderwijshuisvesting

Prestaties

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

- Educatie in het kader van “levenslang leren” waarbij volwassenen de kans krijgen
aan het onderwijs deel te nemen
- Realisatie voortraject alfabetisering in het kader van inburgering
- Tweede kans onderwijs binnen het Vavo voor 16 en 17 jarigen zonder startkwalificatie
- Op basis van actuele prognoses tijdig en planmatig inspelen op de behoefte aan
onderwijs- en andere accommodaties
- De onderwijsgebouwen voldoen aan de normen volgens landelijke wet- en regelgeving.
- Actuele onderhoudsplanning per schoolgebouw
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Uitgangspunten voor dit programma
Talentontwikkeling is de rode draad. Een doorgaande leerlijn is daarbij een belangrijke voorwaarde. De basis daarvoor wordt gelegd in vooren vroegschoolse educatie (VVE) ter voorkoming van (taal) achterstanden bij jonge kinderen. De (doorgaande leer)lijn loopt door van primair
onderwijs via voortgezet onderwijs naar MBO en HBO. Het college kiest ervoor deze talentontwikkeling mede in het licht van de Visie 2025 te
zien (kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing). Daarbij wordt zo min mogelijk gekozen voor financiële stimulering of aansturing, behalve
waar een wettelijke taak ligt (zoals bij onderwijshuisvesting, VVE en de volwasseneneducatie). Het college kiest ervoor partijen te verbinden, via
overleg partijen te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten en alleen daar te regisseren waar de wetgever die rol bij de
gemeente neerlegt (zoals in het kader van het CJG, de transitie jeugdzorg en de lokaal educatieve agenda).
Een andere voorwaarde is een laagdrempelig op preventie gericht aanbod, met maatwerk waar nodig, voor kinderen/jeugdigen (vroegsignalering,
vroeginterventie) zodat voorkomen wordt dat zij te snel in zwaardere vormen van (geïndiceerde) hulp/zorg terecht komen. De op handen zijnde
transitie en transformatie van de jeugdzorg bieden hiervoor voldoende aanknopingspunten.
Contextomschrijving
Vanuit de Visie op Velsen 2025, ‘Kennisrijk werken in Velsen’, wil de gemeente kinderen en jeugdigen alle mogelijkheden en kansen bieden
op talentontwikkeling, gericht op kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Zij wil daartoe afspraken met de onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven maken om een doorgaande leerlijn te realiseren en onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aan te laten sluiten.
Daarnaast wil zij kinderen en jeugdigen en hun ouders/opvoeders, die dat nodig hebben, ondersteuning bieden bij het opgroeien en opvoeden.

Jeugd
Vanuit de Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid ‘Samenwerken aan Talent, 2012-2016’, zijn de ambities in 2013, samen met de jeugd, verder
uitgewerkt in het ‘Actieplan Jeugd 2013-2017’. Het doel hiervan is dat kinderen/jeugdigen zich in een veilige en gezonde omgeving kunnen ontplooien
en hun talenten kunnen ontwikkelen. Velsen wil een aantrekkelijk, passend en integraal aanbod aan voor-zieningen en activiteiten bieden op het
gebied van onderwijs, sport, welzijn, kunst en cultuur, preventie, hulpverlening en zorg. De middelen zijn o.a. ingezet voor de doorontwikkeling van
Brede Scholen m.b.v. van combinatiefuncties, VVE en het Centrum voor Jeugd en Gezin (informatie en advies, signalering, doorverwijzing, licht
pedagogische hulp). Dit aanbod is aangeboden op plekken waar kinderen/jeugdigen en hun ouders/opvoeders vaak en graag komen.
Voor het domein vrije tijd is in 2013 het uitvoeringsplan ‘Jongerenontmoetingsplaatsen in Velsen’ vastgesteld. In de nota worden criteria, eisen en de
procedure van plaatsing en verwijdering beschreven.
Onderwijs
De Brede School is een belangrijk onderdeel van de Kadernota Jeugd en Onderwijsbeleid. De brede scholen organiseren structurele activiteiten
waarmee o.a. de ontwikkelingskansen van de kinderen worden vergroot. De combinatiefuncties vervulden een grote rol bij de coördinatie en
uitvoering van sportactiviteiten en cultuureducatie op de scholen. In 2013 is 6,1 fte (conform de landelijke richtlijn) aan functies ingezet.
In het kader van de kennisontwikkeling steunt de gemeente bovendien initiatieven vanuit het onderwijs rond de ontwikkeling van een ‘versterkt
VMBO’, het bètalab van het Vellesan en die van het Technasium bij het Ichthus Lyceum.
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Doorgaande leerlijn
Om kinderen en jeugdigen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen en volwaardig aan de maatschappij deel te laten nemen zijn doorgaande
leerlijnen van groot belang. Ook een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij essentieel. Met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zijn in 2013 afspraken gemaakt in het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (zie ook programma 2).
Onderwijsachterstandenbeleid/Peuterspeelzaalwerk
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.
De Wet Oké (2010) heeft als doel de kansen voor kinderen met taalachterstanden te vergroten door de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) te verbeteren. De middelen hiervoor worden toegekend middels een specifieke doeluitkering, de zogenaamde
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) uitkering. In 2013 is deze uitkering voor de derde keer verstrekt. Inmiddels is bekend gemaakt dat deze OABbeleidsperiode met 1 jaar zal worden verlengd waardoor afrekening over deze beleidsperiode in 2016 zal plaatsvinden. De doorgaande leerlijn vormt
een integraal onderdeel van het VVE-beleid en is daarmee de verantwoordelijkheid van alle uitvoerende partijen (peuterspeelzalen/kinderopvang/
onderwijs en gemeente als regievoerder). In 2013 is ingezet op onderzoek en inventarisatie voor verdere kwaliteitsverbetering op dit gebied.
Daarnaast heeft aandacht voor doorstroom geresulteerd in een verbetering van het bereik van de jonge doelgroep VVE-kinderen.
Huisvesting onderwijs
Het Masterplan Huisvesting onderwijs 2010-2017 is in 2013 de basis geweest voor de projecten op het gebied van onderwijshuisvesting waaraan
in 2013 verder uitvoering is gegeven. De opgestelde meerjarenonderhoudsplanning is geactualiseerd en de noodzakelijke werkzaamheden waar
de gemeente Velsen voor verantwoordelijk is, zijn binnen het beschikbaar gestelde budget gerealiseerd. In 2013 zijn nieuwe leerlingenprognoses
opgesteld per school. In 2013 heeft in opdracht van de rekenkamercommissie een onderzoek plaatsgevonden naar onderwijshuisvesting binnen de
gemeente Velsen. Het rapport is in concept gereed en het college heeft een zienswijze op het rapport toegezonden aan de rekenkamercommissie.
Het rapport is medio december 2013 definitief en aangeboden aan de gemeenteraad en het college.
Preventie en hulpverlening/zorg
Hierbij staan opvoeden en opgroeien centraal. Uitgangspunt is dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de opvoeding van hun kind(eren).
In 2013 is er vooral ingezet op preventie. Waar hulp/zorg nodig bleek, werd primair gewerkt aan de versterking van het eigen netwerk (gezin,
familie, buurt, school, verenigingen). Pas als dat onvoldoende was werd professionele hulp/zorg ingezet – en dan zoveel mogelijk binnen het gezin.
Benodigde expertise werd er ter plekke bij betrokken in plaats van door te verwijzen. Daar waar echt nodig werd professionele hulp direct ingezet.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt in dit verband een essentiële voorziening voor de ontwikkeling van de Velsense jeugd en hun ouders. Er zijn
twee toegankelijke en herkenbare inlooppunten gerealiseerd die nu volledig operationeel zijn. In 2013 is in regionaal verband extra aandacht besteed
aan de doorontwikkeling van het CJG tot voorportaal voor de jeugdhulp, die in 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt te vallen.
Een belangrijke relatie ligt er met het Passend Onderwijs. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs krijgen scholen op 1 augustus 2014
een zorgplicht. Dit betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. De verwachting
is dat deze wijzigingen ook gevolgen hebben voor de zorgstructuur, het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting in Velsen en de rest van de
IJmondregio. De criteria voor het speciaal onderwijs worden strenger en meer kinderen met beperkingen moeten binnen het reguliere onderwijs
worden geplaatst.
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Schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs vormden in 2013 de wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden. Gemeente Velsen valt
voor primair onderwijs onder Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en voor het voortgezet onderwijs onder Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland. Deze samenwerkingsverbanden hebben eind 2013 hun ondersteuningsplan gepresenteerd. Daarin staat
zij dat de zorgplicht en ondersteuning op de diverse scholen zullen uitvoeren. Over deze ondersteuningsplannen is in 2013 overeenstemming bereikt
tussen de samen-werkingsverbanden en gemeenten. Daarnaast is afgesproken dat zij met elkaar in gesprek blijven over passend onderwijs in de
regio en de gevolgen ervan.

Transitie Jeugdzorg
De Jeugdzorg wordt in 2015 in haar geheel overgeheveld naar de gemeenten. Dit is een omvangrijke en ingewikkelde operatie waar de gemeente
Velsen zich sinds 2011 op voorbereidt, samen met de andere IJmondgemeenten en (waar nodig) met de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de
gemeente Haarlem-mermeer. In 2011-2013 zijn in regionaal verband drie proefprojecten uitgevoerd met subsidie van de provincie (thuiszitterproject,
ambulante hulpverlening zonder indicatie en CJG als voorportaal voor alle zorg voor jeugd). Een vierde proef is het project Opvoeden doen we
Samen, dat in 2014 start. Dit project wordt gekoppeld aan het project CJG als voorportaal, waarbij met CJG-teams wijkgericht wordt gewerkt.
In oktober heeft de IJmondregio het Transitie Arrangement ingediend bij het Rijk (de Transitiecommissie Stelsel Jeugd). Hierin is de continuïteit van
jeugdhulp geregeld voor het jaar 2015, waarbij voornamelijk met de bestaande aanbieders zal worden gewerkt. De IJmondregio en de Transitiecommissie zijn nog in gesprek over gewenste aanpassingen c.q. verbeteringen in het arrangement.
In de tweede helft van 2013 is gestart met de ontwikkeling van het Beleidsplan Jeugdhulp IJmond-gemeenten 2015-2018. Het is de bedoeling om
dit beleidsplan in februari 2014 door de vier gemeenteraden in de IJmond te laten vaststellen. Het beleidsplan is bovenregionaal afgestemd met de
gemeenten in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2013
• Conceptwet Jeugdhulp
• Wet Passend Onderwijs (invoeringsdatum nog niet bekend)
• Leerplichtwet
• Gemeentelijk Jeugdbeleid
• Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)
• Gemeentelijk Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)
• Algemene subsidieverordening Velsen
• Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid ‘samenwerken aan Talent’ 2012-2016
• Verordening Leerlingenvervoer gemeente Velsen
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Velsen
• Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen Velsen
• Subsidieverordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
• Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017
• Visiedocument Brede scholen 2010-2014
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Subdoelstelling 4.1.1
Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een start-kwalificatie en stimuleren en faciliteren van een doorgaande
leerlijn.
Prestaties
- Voorzieningen en activiteiten aanbieden in onderlinge samenhang vanuit onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur.
- Terugdringen en voorkomen van schooluitval en -verzuim
- Bevorderen van behalen van startkwalificatie door inzet van extra ondersteuning en middelen
- Realiseren van doorgaande leerlijn VMBO-MBO-HBO gericht op technische en maritieme opleidingen en het betrekken hierbij van het
bedrijfsleven/bedrijfsopleidingen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Realiseren van Brede Scholen in het primair onderwijs en inzetten van combinatiefunctionarissen
- Realiseren van de kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen
- Dekkend hoogwaardig aanbod VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
- Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen
Toelichting op de prestatie(s):
Het college heeft met de samenwerkingspartners gesprekken gevoerd om een goed hanteerbare evaluatie op de brede scholen uit te kunnen voeren.
Naar verwachting wordt de evaluatie in het eerste kwartaal van 2014 uitgevoerd.
Op 29 november is de omgevingsvergunning voor de bouw van de brede school te Velsen-Noord verleend. De bouw kan in 2014 starten.
In de RMC-regio (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), van waaruit de registratie en begeleiding van voortijdig schoolverlaters >18 jaar plaatsvindt,
wordt sterk ingezet op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Uit de voorlopige cijfers van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) van oktober 2013 blijkt dat het aantal jongeren dat zonder diploma van school afgaat in de regio Zuid- en Midden Kennemerland flink is
gedaald. De doelstelling om schooluitval met 25% te reduceren is daarmee ruimschoots behaald. In het schooljaar 2012-2013 is het aantal verzuimmeldingen in het MBO toegenomen met 29 tot 122 meldingen. Doordat de verzuimmeldingen nu goed in kaart worden gebracht, is het mogelijk om
deze leerlingen vroegtijdig goed te begeleiden, waarmee voorkomen wordt dat leerlingen zonder een startkwalificatie de school verlaten.
In 2013 zijn de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland met de Onderwijsinspectie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan inzake
de verzuimaanpak en het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De overeenkomst houdt in dat leerplichtambtenaren de scholen
controleren op hun beleid en hun meldgedrag. Indien scholen niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen rapporteert de leerplichtambtenaar dit
aan de onderwijsinspectie. Het accent voor Velsen ligt hierbij op het MBO, omdat daar voortijdig schoolverlaten het meeste speelt.
Voor thuiszitters in het voortgezet onderwijs, leerlingen die wel op een school ingeschreven staan maar de school niet bezoeken, is extra aandacht
geweest. In samenwerking met de scholen zelf en het samenwerkingsverband van scholen wordt eraan gewerkt om de leerlingen weer zo snel
mogelijk naar school te krijgen. Zo is het onderwerp thuiszitten agendapunt op de Zorg Advies Teams (ZAT) en vindt er in een vroeg stadium
multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij ook de ouders, en waar mogelijk de leerlingen, worden uitgenodigd om een plan op te stellen.
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om een Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim aan te gaan met de gemeenten in West-Kennemerland.
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Deze GR brengt de aparte afspraken die gemaakt zijn op het gebied van de administratie van de leerplicht en de uitvoering van de Regionale Melden coördinatiefunctie (RMC) samen in een overzichtelijke regeling. De IJmondgemeenten hebben vanuit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit er
voor gekozen om de leerplicht lokaal te blijven uitvoeren, de andere gemeenten kiezen voor een regionale uitvoering. De nieuwe GR is op 1 januari
2014 in werking getreden.
De uitwerking van het onderwijsachterstandenbeleid is in de Velsense nota Wet Oké 2011-2014 vormgegeven in samenwerking met schoolbesturen,
kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdgezondheidszorg. De uitvoering hiervan is vastgelegd in het VVE convenant.
In het jaar 2013 zijn er in totaal 213 voorschoolse educatieplaatsen ingekocht bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Bijna alle peuters die
door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als peuter met een risico op taalachterstand, hebben door deze inkoop ook daadwerkelijk een VVEprogramma aangeboden gekregen. Tevens hebben 120 kinderen op vier verschillende basisscholen vroegschoolse educatie aangeboden gekregen
in de vorm van schakelactiviteiten. In de gemeente Velsen is het streven alle doelgroepkinderen te bereiken. De concrete uitwerking van alle VVEacties en -taken is in handen van de werkgroep VVE. Hierin zijn alle VVE-partners, inclusief de gemeente, vertegenwoordigd.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de VVE. Uit de resultaten van dit onderzoek uit 2012 is gebleken dat de kwaliteit
van een goed niveau is, derhalve is gestreefd naar het behoud van deze kwaliteit in 2013.
In 2013 is de meldcode kindermishandeling van kracht geworden. De GGD is toezichthouder en handhaver kinderopvang. Met hen is afgesproken
dat zij nieuwe kinderopvanglocaties en bestaande locaties met een oranje risicoprofiel gaan controleren. Deze afspraak wordt uitgevoerd vanaf het
derde kwartaal 2013.

Subdoelstelling 4.1.2
Bevorderen en faciliteren van participatie en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen in het sociaal-maatschappelijk leven.
Prestaties:
Faciliteren van collectieve, voorliggende en individuele voorzieningen die participatie mogelijk maken/bevorderen en beperkingen compenseren.
Toelichting op de prestatie(s):
De genoemde prestaties worden nader uitgewerkt in de programma’s 2 (Werk en Inkomen) en 3 (Maatschappelijke zorg).

Subdoelstelling 4.1.3

Voorkomen van (het ontstaan van) achterstanden waardoor jonge burgers van Velsen (later) belemmerd worden om volwaardig in de maatschappij te
functioneren.
Prestaties:
- Een integraal preventief aanbod voor kinderen, jeugdigen en ouders/opvoeders die hulp/zorg nodig hebben met het CJG als portaal;
- Verdere ontwikkeling en afstemming van het aanbod in het Centrum voor Jeugd en Gezin (2-3 inlooppunten);
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-

Realisatie ketenzorg/wrap-around care, dit is een manier van werken waarin de eigen kracht van het kind/gezin centraal staat en
hulpverleners in onderlinge afstemming hulp bieden, dit in tegenstelling tot de ketenzorg waarin de cliënt doorverwezen wordt van de ene naar
de andere hulpverlener, en zorgcoördinatie;
Voorbereiding Transitie Jeugdzorg en afstemming met Passend Onderwijs;
Er vallen geen kinderen buiten de boot

Toelichting op de prestatie(s):

Het CJG IJmond is volledig operationeel, met twee inlooppunten in Velsen. Op laagdrempelige wijze biedt het CJG opvoed- en opgroeiondersteuning
aan kinderen/jeugdigen en hun ouders/verzorgers. In 2013 (oktober) is wederom meegedaan aan de landelijke Week van de Opvoeding waarbij een
scala aan activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien werd aangeboden. Hieruit komen de wensen en behoeften van de doelgroep naar
voren waarop de activiteiten van het CJG kunnen worden aangepast. Ook wordt hiermee de bekendheid van het CJG vergroot.
In 2013 is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG tot voorportaal voor de Zorg voor Jeugd zodat de IJmond op 1 januari 2015 klaar is
voor de uitvoering van de Jeugdhulp. De binnen het CJG samenwerkende organisaties leveren voor 2014 CJG Coaches, die gebieds-/wijkgericht aan
het werk gaan. Het jaar 2014 dient daarmee als voorbereidingsjaar op de Transitie Jeugdzorg. Voor de langere termijn wordt onderzocht hoe deze
CJG Coaches aan kunnen sluiten bij de Sociale Wijkteams (zie ook programma 3) die nog worden ontwikkeld.
De Stuurgroep CJG is in 2013 vervangen door de Stuurgroep Zorg voor Jeugd. Daarin zijn op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd de vier
IJmondgemeenten, het onderwijs, de aanbieders van Jeugdhulp en Bureau Jeugdzorg. Naast de stuurgroep is het Platform Zorg voor Jeugd van start
gegaan. Hierin hebben alle relevante partijen voor de Jeugdhulp zitting.
Er is een nauwe samenwerkingsrelatie met het onderwijs middels een tweetal proefprojecten die met subsidie van de provincie worden uitgevoerd.
Hierbij zijn CJG coaches in het voortgezet onderwijs actief. In zowel het primair als het voortgezet onderwijs is ook het schoolmaatschappelijk werk
actief.
Ieder samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op waarin staat hoe de zorgplicht wordt uitgevoerd. In 2013 voerde gemeente Velsen
in regionaal verband gesprekken met de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden over de inhoud van de ondersteuningsplannen. Eind
2013 hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden de wettelijk verplichte ‘op overeenstemming gerichte overleggen’ (OOGO) over de
ondersteuningsplannen gevoerd.
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Subdoelstelling 4.1.4.

Het realiseren van voorzieningen om maatschappelijke en/of educatieve ontwikkeling van burgers in de maatschappij te bevorderen.
Prestaties
- Educatie in het kader van ‘levenslang leren’ waarbij volwassenen de kans krijgen aan het onderwijs deel te nemen.
- Realisatie voortraject alfabetisering in het kader van inburgering.
- Tweede kans onderwijs binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) voor
16- en 17-jarigen zonder startkwalificatie.
Toelichting op de prestatie(s):
Het budget educatie is onderdeel van het Participatiebudget zoals door het Rijk is vastgesteld. Sinds dit jaar is dit budget gereduceerd aangezien
de verantwoordelijkheid voor het aanbod van Vavo niet langer bij de gemeenten maar bij de ROC-instellingen is neergelegd. De derde
prestatie is daarmee komen te vervallen. Daarnaast is in de uitvoering van de wet regelgeving gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2013 mogen
inburgeringsplichtigen niet langer bekostigd worden uit het participatiebudget/onderdeel educatie.
Dit betekent in de praktijk dat er wel alfabetiseringstrajecten worden ingekocht maar alleen voor hen die geen inburgeringsplicht hebben. Het
resterende budget is ingezet voor volwassenen met Nederlands als tweede taal om zodoende hun taalniveau te verhogen. Door deze middelen voor
deze doelgroepen in te zetten, hebben zij meer kan om deel te nemen aan de maatschappij.

Millenniumdoelen en mondiale bewustwording
In 2012 is de beleidsnota ‘Velsen staat midden in de wereld’ door de gemeenten vastgesteld. In 2013 heeft gemeente Velsen via haar subsidiebeleid
invulling gegeven aan het thema mondiale bewust-wording. Voor scholen biedt de subsidieregeling mogelijkheden een internationale dimensie
te geven aan het thema ‘burgerschap’. In dat kader vond eind 2013 een groot slotdebat van de Noord-Hollandse editie van ‘Werelddebat op
school’ plaats. Vanuit Velsen deed het Felisenum Gymnasium mee aan dit debat, waarin studenten hun visie over lokaal bestuur, internationale
samenwerking en de Millenniumdoelen op een spraakmakende manier hebben gepresenteerd. De leerlingen van het Felisenum Gymnasium hebben
een mooie prestatie neergezet en het slotdebat gewonnen!

Subdoelstelling 4.2.1.
Het realiseren en in stand houden van huisvestingsvoorzieningen voor jeugd en educatie.
Prestaties
- De onderwijsgebouwen voldoen aan de normen volgens landelijke wet- en regelgeving.
- Actuele onderhoudsplanning per schoolgebouw.
- Op basis van actuele prognoses tijdig en planmatig inspelen op de behoefte aan onderwijsen andere accommodaties/voorzieningen.
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Toelichting op de prestatie(s):
Er wordt uitvoering gegeven aan het Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017.
Het project ‘versterkt VMBO’ is de tweede fase ingegaan. De eerste fase, uitbreiding van het Vellesan College aan de Briniostraat, is in het nieuwe
schooljaar 2013/2014 in gebruik genomen. Samen met het schoolbestuur wordt nu gewerkt aan planvorming voor nieuwbouw voor het VMBO-deel
van het Vellesan College.
De nieuwbouw van basisschool De Klipper is in volle gang en zal volgens planning met ingang van het schooljaar 2014/2015 in gebruik genomen
worden.
De nieuwbouw van basisschool De Zandloper wordt gerealiseerd binnen het project ‘de Ring’, samen met een peuterspeelzaal en de sporthal. In
2013 is gewerkt aan het definitieve ontwerp zodat in 2014 gestart kan worden met de bouw.
Voor de Bosbeekschool is in 2013 besloten nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie van de school waarbij een deel van het huidige pand, de
karakteristieke entree, behouden blijft. Tijdens de nieuwbouw is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Het college heeft besloten deze te realiseren op
het veldje aan de Bickerlaan in Santpoort-Noord. De nieuwbouw wordt volgens planning gerealiseerd in het schooljaar 2014/2015 waarna de tijdelijke
huisvesting aan de Bickerlaan weer zal verdwijnen en het sportveldje in oude staat hersteld wordt.
Op 29 november 2013 is de omgevingsvergunning voor de bouw van de Brede School in Velsen-Noord verleend.
Het Molenduin in Santpoort-Noord wordt ingrijpend gerenoveerd en deels uitgebreid. De leerlingen moeten tijdelijk elders worden ondergebracht.
Tijdens de herfstvakantie van 2013 is de school verhuisd naar het gebouw Heidestraat 49 in IJmuiden. Volgens planning zullen de werkzaamheden
aan het schoolgebouw in Santpoort-Noord met ingang van het schooljaar 2014/2015 afgerond zijn zodat de leerlingen met ingang van het nieuwe
schooljaar weer hun intrek kunnen nemen in het eigen schoolgebouw.
De nieuwbouw van de Waterloogymzaal in Driehuis is in 2013 gereed gekomen en in gebruik genomen.
Indicatoren

Indicatoren bij hoofddoelstelling 4.1.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Het percentage (potentiële) Brede Scholen (6)
met eigen visie en draagvlak in de wijk/buurt

Input indicator

Gemeente
Velsen

2011

Output indicator

Gemeente
Velsen

2010
Kunst/
muziek
Sport

Output indicator

Rapportage
Regionaal
Meld- en
Coördinatiepunt

Aantal gerealiseerde projecten in het kader
van
de combinatiefuncties

Leerlingen met een startkwalificatie
(HAVO en VWO)
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2011

Waardemeting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
33%

19
6

24
19

248
84,6%

253
80,38%

100%

100%

20
Nog niet bekend
10
400
95%

295
90,28%

56

Indicator

Type

Bron

Bereik binnen doelgroep Voorschoolse Educatie Output indicator

Laatste meting

Waardemeting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013

LEA-rapportage 2010

75%

98%

98%

98%

Toelichting: de gerealiseerde 24 projecten voor kunst/muziek bestaan uit 13 kleine- en 11 grote projecten.

Indicatoren bij hoofddoelstelling 4.1.3
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde -meting

Door frontoffice afgehandelde hulpvragen bij
Output i
CJG Velsen

CJG Velsen 2011

Doorverwijzingen naar backoffice/inroepen
expertise

Output

CJG Velsen

2011

Aantal meldingen in VIR met een match

Effect

VIR

2010

Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
30

85

150

5

12

15

400

450

345 (regio MK en ZK)

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 4
Jeugd en educatie

Primitieve begroting
2013

Lasten

11.341

12.343

Baten

-2.530

Resultaat vóór bestemming

8.811

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

-226

-442

216

8.811

10.382

10.340

9.112

1.228

Resultaat na bestemming
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Begroting 2013
incl. wijzigingen

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Rekening 2012

Rekening 2013

12.342

11.524

1.818

-1.961

-1.775

-1.970

-194

10.382

10.566

9.554

1.012

57

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen
Programmadoelstelling
Het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren en het verrijken van de belevingswereld van alle inwoners van Velsen door met kunst en
cultuur in aanraking te komen.
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Doelenboom

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

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

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

Subdoelstelling 5.1.2
Het bewustmaken van de inwoners van de waarde
van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen

Prestaties
- Subsidiëren van podiumkunst, kunsteducatie, en ongeveer 60 amateurkunstinstellingen
- Faciliteren van inhoudelijke samenwerking tussen de culturele instellingen
- Faciliteren van de totstandkoming van een Kunstmenu voor het Primair Onderwijs
en de Rondjes Cultuur voor het Voortgezet Onderwijs
- 30 % van de Velsenaren is lid van de bibliotheek. De bibliotheek leent per jaar
ruim 540.000 materialen uit. Er wordt naar gestreefd om de bibliotheek per
1 januari 2013 te hebben verzelfstandigd
- Ontwikkelen van digitale routes om op een moderne manier de historie, kunst,
monumenten en archeologie van Velsen te tonen
- Ontwikkelen van activiteiten in het Historisch Informatie Punt (“TOEN”) van de
bibliotheek
- Faciliteren van de totstandkoming van een innovatie- en informatiecentrum aan
de kust, waarin de activiteiten van het Pieter Vermeulen Museum een plek kunnen
krijgen

Uitgangspunten voor dit programma
In 2013 is de strategische agenda 2013-2016 vastgesteld. Voor Cultuur wordt hierin aangegeven dat het voor de binding van jonge mensen aan
Velsen – en met name IJmuiden zoals geduid in deze agenda– belangrijk is dat er goede mogelijkheden zijn op het gebied van cultuur en ont
spanning. Kunstenaars kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door broedplaatsen te ontwikkelen waarbij de gemeente een
faciliterende rol kan spelen.
Ondanks de teruglopende middelen op rijks- en provinciaal niveau heeft Velsen ook in 2013 een basisaanbod op het gebied van cultuur ondersteund.
In de komende jaren wil het college slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij stimuleren. Het college verwacht
hiermee een bredere doelgroep voor kunst en cultuur te kunnen bereiken.
Contextomschrijving
Zowel op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen benen te staan. In verband met
teruglopende middelen is dit een noodzaak geworden. Bij de gemeente Velsen is deze ontwikkeling met name terug te zien bij de festivals en
evenementen. Voor organisatoren van met name de wat grotere evenementen is het steeds lastiger om voldoende fondsen en sponsoren te vinden.
In 2013 heeft de raad een nieuwe Cultuurnota voor de periode 2014-2017 vastgesteld. Als speerpunten van beleid zijn gekozen cultuureducatie en
het verbinden van cultuur met andere sectoren in de samenleving. Mede in dit kader hebben het Kunstencentrum (als penvoerder) en de Bibliotheek
(als partner) in 2013 gewerkt aan planvorming voor kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. Dit sluit aan bij de rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit. De culturele instellingen hebben de vraag van de scholen opgehaald. Op basis daarvan is een plan ontwikkeld, dat in de periode 2014-2016
zal worden uitgevoerd.
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De gemeente bezat tot eind 2012 een historische collectie van ongeveer 1.000 objecten die grotendeels aan de gemeente Velsen gerelateerd zijn.
Mede in verband met de renovatie van het Dudokgebouw moest er een besluit worden genomen over de toekomst van deze collectie. De objecten
met cultuur-historische waarde zijn in eigendom behouden en in bruikleen gegeven aan musea of instellingen of in het Stadhuis tentoongesteld. De
overige objecten zijn door middel van een internetveiling in 2013 verkocht.
Het was de bedoeling om de resterende historische collectie en de beeldende kunstcollectie met een database te ontsluiten die is gelinkt aan de
website van de gemeente Velsen; dit is door technische aspecten helaas nog niet gelukt. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2014 zijn
gerealiseerd.
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 is besloten in 2013 te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven voor Kunst en Cultuur. Het gaat om
de uitgaven voor de Bibliotheek, het Witte Theater en het Kunstencentrum. De instellingen hebben organisatieveranderingen doorgevoerd om deze
bezuinigingen te kunnen realiseren. Hun visie over de culturele toekomst van Velsen is opgenomen in de Kunst- en Cultuurnota 2014-2017.
Stichting Witte Theater heeft in haar Businessplan aangegeven haar activiteiten niet voort te kunnen zetten zonder een structurele subsidie. Daarom
is in 2013 verder gewerkt aan mogelijkheden om de functies van dit theater in stand te houden door een private ondernemer. Kostendekkende
verhuur levert geen sluitende businesscase op, is inmiddels gebleken. Momenteel wordt onderzocht of de verkoop van het pand een optie is.
De gemeente wil de totstandkoming van een innovatie- en informatiecentrum aan de kust faciliteren, waarin de activiteiten van het Pieter Vermeulen
Museum een plek kunnen krijgen. De totstandkoming van dit centrum wordt in de Visie op Velsen en de Strategische Agenda beschreven. Dit
onderdeel is opgenomen in de Perspectiefnota 2013 onder de strategische prioriteit Avontuurlijke kust en groen.
In een businesscase is verkend welke verwachtingen realistisch zijn ten aanzien van de invulling van dit centrum. Dit proces loopt al een aantal jaren.
Daarom is het met name voor het Pieter Vermeulen Museum van belang om spoedig helderheid te krijgen over de haalbaarheid van realisatie van
het centrum binnen de Kustvisie.
Gezien de omvang en het belang van dit traject is in de Perspectiefnota 2013 voorgesteld middelen beschikbaar te stellen voor een projectleider.
Deze zal worden belast met de fondsenwerving voor het museum en de inventarisatie van de interesse van ondernemers om de andere functies in
het gebied te realiseren. In 2014 zal een go/no-go besluit volgen.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Wet op het specifiek Cultuurbeleid
• Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 ‘Velsen inspireert’ (eind 2013 is een nieuwe nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 ‘Cultuur kleurt het
leven’ door de raad vastgesteld)
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Strategische agenda 2013 – 2016
• Perspectiefnota 2013
• Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
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Hoofddoelstelling 5.1
Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en het bevorderen van actieve en receptieve deelname hieraan.

Subdoelstelling 5.1.1

Het creëren en in stand houden van een basisaanbod op het gebied van de bibliotheek, amateurkunst, podiumkunst, beeldende kunst en
cultuureducatie
Toelichting op prestatie(s)
Op het gebied van de podiumkunsten heeft de gemeente de Stadsschouwburg (en tot 1 augustus 2013 het Witte Theater) gesubsidieerd. De
Stadsschouwburg heeft ruim 80.000 bezoekers verwelkomd. Het Witte Theater heeft tot 1 augustus 2013 ruim 10.000 bezoekers getrokken. Het
Kunstencentrum geeft jaarlijks aan ruim 1.300 cursisten les. De instellingen werken inhoudelijk steeds meer samen. Gezamenlijke projecten worden
extra ondersteund vanuit het budget voor culturele activiteiten.
Voor de ondersteuning van de cultuureducatie (onder andere het opstellen van een Kunstmenu voor het Primair Onderwijs en de Rondjes Cultuur
voor het Voortgezet Onderwijs) heeft de gemeente een budget beschikbaar. In overleg met de culturele instellingen en het onderwijs zijn deze
middelen in 2013 ingezet om de cultuureducatie op de scholen verder vorm te geven, in aansluiting op het rijksprogramma Cultuureducatie met
kwaliteit. Ook is een bijdrage verleend aan de erfgoedleerlijn, die door het onderwijs en een aantal culturele instellingen is opgezet.
Bijna eenderde deel van de inwoners van Velsen is lid van de bibliotheek. Per jaar leent de bibliotheek rond de 500.000 materialen uit. Het aantal
uitleningen van de bibliotheek vertoont al jaren een dalende lijn, terwijl het aantal bezoekers stijgt. Er is sprake van een verschuiving van de
activiteiten van de bibliotheek van plek waar men boeken kan lenen naar plek waar men elkaar kan ontmoeten. De bestuurscommissie openbare
bibliotheek Velsen is per 1 januari 2013 verzelfstandigd in de vorm van een stichting.
In 2013 zijn de activiteiten van circa 60 amateurkunstverenigingen gesubsidieerd. De belangenbehartiger van de amateurkunst in Velsen, De Velser
Gemeenschap, vierde in het voorjaar haar 60-jarig bestaan.

Subdoelstelling 5.1.2

Het bewust maken van de inwoners van de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen
Toelichting op prestatie(s)
Velsen vindt het van belang dat haar inwoners zich bewust zijn of worden van de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed. De instandhouding van
de gemeentelijke monumenten speelt daar een belangrijke rol bij. Daarom zijn, in samenhang met het beleidsveld toerisme en recreatie, in 2013
routes ontwikkeld om interessante (historische) locaties in Velsen te belichten. Thema’s zijn onder andere de haven, de historische buitenplaatsen, de
IJdijken en de beeldende kunst in de openbare ruimte. Ook in 2013 zijn er enkele beelden herplaatst in de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is
de herplaatsing van de Centaur van Arthur Spronken in het Watertorenpark.
Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (het Noord-Hollands Archief) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar Velsen samen met
de gemeente Haarlem en het Rijk in deelneemt. Deze GR heeft tot doel de archieven van de deelnemende gemeenten, de contractgemeenten en de
provincie te beheren en voor het publiek toegankelijk te maken.
Bij het proces van bewustwording speelt het Noord-Hollands Archief een belangrijke rol. In haar beleidsplan 2013-2016 ‘Balans en perspectief’ heeft
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het Noord-Hollands Archief de volgende actielijnen geformuleerd:
1. Voorlichting en advisering
2. Intensivering van het toezicht
3. Ontwikkeling en implementatie van e-Depotvoorzieningen
4. Uitbreiding van de fysieke depotvoorzieningen
5. Handhaving van de bestaande publieksvoorzieningen
6. Ontwikkeling van een virtuele studiezaal
7. Publieksevenementen
8. Educatie
Door de aandacht voor digitalisering van de archieven, het ontwikkelen van een e-depot en het ontwikkelen van een virtuele studiezaal wordt
informatie over het cultuurhistorisch erfgoed op een moderne manier en voor een breder publiek toegankelijk.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 5.1
Indicator

Bron

Laatste meting

Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie2013

Het % inwoners dat actief deelneemt aan kunst en Effect
cultuur

Leefbaarheidmonitor

2011

20%

Meting in 2013

20%

19%

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

Leefbaarheidmonitor

2011

71%

Meting in 2013

71%

73%

Leefbaarheidmonitor

2011

59%

Meting in 2013

59%

57%

2011

81.488

75.000

81.000

70.000

2011

21.427

23.647

12.000

15.598

Het % inwoners dat in de afgelopen 12 maanden
minimaal 1 culturele voorziening in Velsen heeft
bezocht
Aantal bezoekers Stadsschouwburg Velsen
Aantal bezoekers Witte Theater

Type

Output

Output

Jaarverslag
Stadsschouwburg
Jaarverslag
Prestatie
Witte Theater
Prestatie

Aantal cursisten Kunstencentrum

Prestatie

Jaarverslag
Kunstencentrum

2011

1.394

1.346

1.350

1.189

Het % inwoners dat lid is van de gemeentelijke
openbare bibliotheek

Waarde

Jaarverslag
bibliotheek

2011

29%

28%

29%

22%

Het aantal uitleningen van de openbare bibliotheek

Prestatie

Jaarverslag bibliotheek

2011

513.600

473.745

510.000

442.556
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Financiën
Bestedingsvoorstel programma 4 (als laatste)
Onderwijsachterstandenbeleid 						€ 67.000
Het in december 2013 ontvangen voorschot van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bedoeld voor het verhogen van het taalniveau van de pedagogische medewerkers in de vve. Ambitie is de mondelinge, schriftelijke en leesvaardigheden te verhogen naar diverse niveaus.
Deze niveaus maken onderdeel uit van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die op 1 augustus 2010 van kracht is geworden. Het
voorschot is bestemd voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Programma 5 aanvullelend:
Toelichting indicatoren
Het aantal uitleningen is dit jaar met 7% afgenomen. Deze neergaande lijn is in overeenstemming met de landelijke trend, die veroorzaakt wordt door
ontlezing en digitalisering. Alhoewel het lezen van e-books in de lift zit, profiteren bibliotheken daar nog onvoldoende van mee. De bibliotheeksector
start in 2014 met een landelijk e-bookaanbod, waardoor hierin hopelijk een kentering zal plaatsvinden.
Het percentage van de Velsense bevolking dat lid is van de bibliotheek is met 6 procentpunt afgenomen. Ook hierin ligt de verklaring voor een deel in
de landelijke trend: logischerwijs is er een verband tussen de afname van het aantal uitleningen en de neergang in ledenaantallen. Een aanvullende
verklaring is het feit dat Bibliotheek Velsen eind 2012 op een nieuwe catalogussysteem is overgegaan. In het oude systeem waren veel inactieve leden geregistreerd die als volwaardig mee telden. Door de overgang is er een ‘shake-out’ geweest, waardoor in 2013 alleen nog de actieve, betalende
leden worden mee geteld.”
Bedragen x € 1.000

Programma 5
Cultuur en culturele voorz.
Lasten
Baten

Resultaat vóór bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming

Programmaverantwoording 2013

Rekening 2012
6.013

Primitieve
begroting
2013

Begroting
2013 incl.
wijzigingen

5.458

Rekening 2013

4.994

5.154

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting
-160

-340

-397

0

-22

22

5.673

5.061

4.994

5.132

-137

0

0

0

0

0

-25

-359

-359

-359

0

5.648

4.702

4.635

4.773

-137
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Programma 6 Sport
Programmadoelstellingen
- Een hogere sportdeelname die (mede) bijdraagt aan gezonde en vitale inwoners van Velsen;
- Het bieden van een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden voor bewegen en sport, voor sportactiviteiten en sportaccommodaties;
- Een sportaanbod dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt aan een prettige   leefomgeving.
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Doelenboom

Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstelling 6.1.
Exploitatie sportaccommodaties
Collegeproduct
C 6061 Exploitatie sportaccommodaties

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

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

Subdoelstelling 6.2.1.
- Een verdere toename (>70%) van het aantal deelnemers aan sport, met name jeugd, ouderen en
mensen met een beperking;
- Een blijvend divers en adequaat sportaanbod (voorzieningen en activiteiten) voor de Velsenaren met actieve aandacht voor nieuwe trends en ontwikkelingen;
- Versterking van de lokale sportverenigingen
- Een goed toegankelijk sportloket

Prestaties
Adequaat beheer, ingebruikgeving en onderhoud,/renovatie en een optimale exploitatie van betreffende sporthallen, gymzalen, sportparken, zwembad en overige
gemeentelijke sportaccommodaties.
Projecten: planontwikkeling en realisatie of vernieuwing van sportaccommodaties:
- sportpark Rooswijk
- sporthal Zeewijk- Nieuw Helmduin
- gymzalen Santpoort Zuid en Waterloo
- aanpassingen (arbo), vervangingen zwembad

- 71 % sportdeelname
- gemiddeld rapportcijfer 7.4 voor gemeentelijke sportaccommodaties
- gemiddelde bezettingsgraad 81% (gemeentelijke) binnensportaccommodaties
- 280.000 zwembadbezoeken
- inhoudelijke herijking en bezuiniging (50%) op directe sportsubsidies
- uitwerking bezuinigingen 2012 e.v. (kostendekking, tarieven en efficiency)

Uitgangspunten voor dit programma
Sport is een fijne en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het college vindt dat sport daarnaast een belangrijke rol speelt in de maatschappelijke participatie
van groepen en individuen. In het kader van de gezondheid en vitaliteit van de Velsense bevolking heeft het college de sport hoog op de agenda
staan. Het programma sluit in dit opzicht aan op het beleid zoals opgenomen in de vastgestelde nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015. Daarin
wordt onder andere bewegingsarmoede en obesitas bij groepen ouderen gesignaleerd. Bij mensen met een lagere sociaal economische status is
relatief vaker sprake van een ongezonde leefstijl. Door sportactiviteiten in te zetten voor deze doelgroepen kan hun gezondheid verbeteren.
Landelijk wordt sport ook gezien als het middel om negatieve tendensen op het gebied van gezondheid en sociale participatie te keren. Het Rijk wil
samen met gemeenten en andere partners extra investeren in bewegen en sport in de wijk/buurt. De zogenoemde buurtsportcoaches kunnen een
belangrijke schakel zijn in de uitwerking van dit beleid.
Het college denkt langs vier lijnen.
1. Het borgen van de hoge sportdeelname;
2. Het behoud van het hoge kwaliteitsniveau van de sportvoorzieningen;
3. Het scheppen van voorwaarden voor een beweegvriendelijke openbare ruimte;
4. Het richten op sterke en vitale sportverenigingen.
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De sportverenigingen, met hun grote aantallen actieve vrijwilligers, zijn voor het college belangrijk voor het diverse sportaanbod en de sociale cohesie
in de gemeente. De inzet van combinatiefuncties (sportverenigingen-onderwijs), een toegankelijk sportloket, het agenderen van verenigingsthema’s
en het stimuleren van maatschappelijke stages in de sport kan sportverenigingen ondersteunen en structureel versterken.
Velsen streeft naar multifunctionele c.q. geclusterde sportaccommodaties, zowel voor de georganiseerde als de niet georganiseerde sport.
Mogelijkheden voor bewegen-spelen-sporten worden geoptimaliseerd. De ontwikkeling van de nieuwe sporthal en een sportactieve brede school
met beweeg/speelplein in Zeewijk is hiervan een goed voorbeeld. Ook bij de ontwikkeling van de brede ontwikkeling in Velsen-Noord wordt daarnaar
gestreefd.
Contextomschrijving
In 2013 hebben wij een nieuwe agenda voor de sport opgesteld. Deze agenda bestaat uit vijf thema’s waarop wij de komende jaren willen investeren
om het sportklimaat in Velsen naar een nog hoger niveau te brengen. Het college heeft de ambitie om een sportieve en vitale samenleving te
realiseren waar iedere inwoner passend kan sporten en bewegen.
Het accommodatiebeleid is een belangrijke pijler van het sportbeleid. In de nota ‘Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015’ hebben wij
drie statements geformuleerd: ‘wij geven sport de ruimte’, wij houden sport bereikbaar’ en ‘wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en
duurzame sportaccommodaties’. De in 2013 gerealiseerde nieuwe Waterloozaal en de revitalisering van sportpark Rooswijk zijn hiervan afgeleid.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2014
• Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’
• Nota sportaccommodaties 2010-2015 ‘Accommodatiebeleid voor sportief Velsen’

Subdoelstelling 6.1.1. Exploitatie sportaccommodaties

- Het in stand houden en ontwikkelen van voorzieningen voor binnensport, buitensport, zwemsport en   sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
- (multi)Functionele, veilige en duurzame sportaccommodaties.
- Goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties.
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Toelichting op prestatie(s)
Algemeen:
Aan ons beleid om te investeren in multifunctionele en geclusterde accommodaties is in 2013 verdere invulling gegeven.
Ontwikkelingen gemeentelijke sportaccommodaties/-exploitaties:

Nieuwbouw Waterloo gymzaal
De oudste gymzaal van de gemeente Velsen (1966) aan de Waterloolaan is vervangen. In november is de nieuwe gymzaal op dezelfde locatie
officieel door de wethouder Sport c.a. met medewerking van kinderen van de basisscholen Jan Campert en Toermalijn geopend.
Nieuwbouw sporthal Zeewijk (De Ring)
Begin 2013 is het benodigde krediet voor het project de Ring vrijgegeven. Er komt nieuwbouw voor sporthal Zeewijk in combinatie met basisschool
de Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie. We willen hiermee een modern en wijkgericht sportaanbod in Zeewijk realiseren waarbij zowel
overdag (vooral door de scholen) als ’s avonds optimaal gesport kan worden. ‘De Ring’ is in de eerste helft van 2013 aanbesteed. In de tweede
helft van 2013 is voor alle belanghebbenden een informatiebijeenkomst georganiseerd en in navolging hierop een participatieavond over de
verkeersontsluiting. In december 2013 is het ontwerp bestemmingsplan voor het plangebied vastgesteld en zijn de eerste grondwerk-zaamheden
gestart.
Zwembad
In 2013 bestond zwembad de Heerenduinen 10 jaar. De medewerkers van het zwembad hebben dit feestelijk omlijst met veel extra zwemactiviteiten.
In samenwerking met de onderwijspartners is een innovatief zwemprogramma opgezet. Het programma is gericht op alle groepen van het
basisonderwijs. De scholen organiseren het vervoer naar en van het zwembad, waarmee de bezuiniging op het schoolzwemvervoer is gerealiseerd.
Het programma Swimming’s Cool laat zich omschrijven als een menukaart voor nat bewegingsonderwijs en is in januari gestart. Na een eerste
evaluatie is het in het nieuwe schooljaar voortgezet. Naast een breed pakket aan zwemactiviteiten voorziet het tevens in een zwemniveau
volgsysteem en een vangnet voor kinderen die geen zwemdiploma bezitten.

Revitalisering Sportpark Rooswijk
Sportpark Rooswijk is het afgelopen jaar grondig opgeknapt. Op het park zijn meerdere sporttechnische werkzaamheden uitgevoerd aan de velden,
hekwerken, verlichtingen, paden, beplantingen, enz. Het detecteren en verwijderen van de vele, uit de 2e wereldoorlog, achtergebleven explosieven
en een groot aantal kabels en leidingen heeft extra inspanningen gekost. De clubaccommodaties van voetbal, handbal en honkbal/softbal zijn
samengevoegd en de exploitatie hiervan is ondergebracht in een nieuwe stichting. In het (nieuwe) openbare gedeelte is een (trim)circuit en een
nieuwe centrale parkeerplaats aangelegd. Rooswijk voldoet nu weer aan de hedendaagse eisen en de sociale veiligheid is enorm verbeterd. Door de
herinrichting is de openbare toegankelijkheid en de recreatieve functie van het sportpark in Velsen Noord vergroot.
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Vergroten kostendekkendheid en tarieven:
De 2e tranche van de extra verhogingen van de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties is in 2013 ingevoerd. Met de
verhoging van de tarieven is € 90.000 aan extra inkomsten (ten opzichte van 2011) ingeboekt.
Subdoelstelling 6.2 Sportstimulering en sportondersteuning
- Een verdere toename (>70%) van het aantal deelnemers aan sport, met name jeugd, ouderen en mensen met een beperking;
- Een blijvend divers en adequaat sportaanbod (voorzieningen en activiteiten) voor de Velsenaren met actieve aandacht voor nieuwe trends en
ontwikkelingen;
- Versterking van de lokale sportverenigingen;
- Een goed toegankelijk sportloket.
Toelichting op prestatie(s)

Algemeen
In 2013 hebben wij uitvoering gegeven aan zes speerpunten:
1) Inzet buurtsportcoach voor inactieve volwassenen en jongeren
2) Sportstimulering voor aangepaste sport
3) Bevorderen van een veilig en sportief sportklimaat
4) Activiteitenprogramma voor de Nationale Sportweek
5) Stimuleren van wind- en watersport
6) Onderzoek naar sportief educatieprogramma Playing for Success
Sportdeelname en sportaanbod
Het afgelopen jaar zijn meer Velsenaren gaan sporten. Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt dat de sportdeelname ten opzichte van 2011 met 4
procentpunt is gestegen naar 75%. De grootste toename was te vinden in IJmuiden-West. Van alle sporters sport 86% minimaal op wekelijkse basis.
De voorzieningen voor het totale sportaanbod in de gemeente Velsen scoren met een 7,4 een ruime voldoende.
Combinatiefuncties, Jeugdsportpas en sportversterking
Vanaf 2013 is met structurele cofinanciering van het Rijk een buurtsportcoach voor volwassenen aangesteld. De buurtsportcoach enthousiasmeert en
begeleidt (inactieve) volwassenen om hen in beweging te krijgen en te houden. Deze interventie sluit nauw aan op het beleid zoals opgenomen in de
vastgestelde nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 en programma 3 Maatschappelijke Zorg.
De combinatiefunctionarissen sport & onderwijs worden vanaf 2013 wijkgericht benoemd en zijn zij verbonden aan een (brede) basisschool en
aan een of meerdere sportorganisaties. Hiermee zijn deze functionarissen nog beter herkenbaar als aanspreekpunt voor de wijk en hebben
sportverenigingen ondersteuning gehad bij hun op de schooljeugd gerichte activiteiten. Hiermee beogen wij tevens een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van maatschappelijk actieve en vitale sportverenigingen.
De provinciale aanvraag in het kader van de Regionale Sociale Agenda (RSA) voor een regionaal aangepast sportproject door zeven gemeenten,
waaronder Velsen, is helaas niet gehonoreerd. Naar verwachting dienen wij in 2014 opnieuw een aanvraag in.
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Het aantal deelnemers aan de JeugdSportPas is, mogelijk door de terugloop van het aantal basisschoolkinderen, licht gedaald.
Alle inwoners van de gemeente hebben in september weer een sportkrant ontvangen om de sportbeoefening in Velsen te stimuleren en te promoten.

Olympisch Plan 2028
Zoals in de 1e bestuursrapportage vermeld, is onze betrokkenheid bij het Olympisch Plan 2028 beëindigd. In het regeerakkoord Bruggen Slaan heeft
het kabinet vanwege de financiële risico’s en bezuinigingen besloten Nederland niet kandidaat te stellen voor de organisatie van de Olympische
Spelen in 2028. De alliantie Olympisch Vuur 2028 is per 1 januari 2013 opgeheven.
Indicatoren

Indicatoren bij subdoelstelling 6.1.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Rapportcijfer sportterreinen

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

7,3

7,3

7,2

7,2

Rapportcijfer sporthallen

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

7,0

7,0

7,0

7,0

Rapportcijfer zwembad

Prestatie Leefbaarheidsmonitor

2011

7,3

7,3

7,4

7,4

Bezettingsgraad gem.
binnensportaccommodaties

Prestatie Registratie Sportzaken

2012

85%

81%

85%

81%

Aantal bezoekers zwembad

Waarde

2013

274.962

269.426

255.000

257.765

Registratie Sportzaken

Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013

Realisatie 2013

Indicatoren bij subdoelstelling 6.2.1
Indicator

Type

Bron

Sportdeelname in Velsen

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

71%

71%

71%

75%

Tevredenheid totale sportaanbod gemeente Velsen

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

7,4

7,4

7,4

7,4

Aantal burgers dat voldoet aan NNGB-norm

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

83%

83%

83%

76%

Aantal deelnemers aan activiteiten schoolsport
basisonderwijs

Waarde

Sportzaken

2013

7.325

6.519

7.400

8.154

Aantal deelnemers aan activiteiten sportstimulering
w.o. JSP

Waarde

Sportzaken

2013

5.686

5.507

6.000

5.419
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma 6
Sport

Rekening 2012

Primitieve
begroting 2013

Begroting 2013
incl. wijzigingen

Rekening 2013

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Lasten

7.700

7.708

7.496

8.153

-657

Baten

-1.938

-1.905

-1.786

-1.815

28

Resultaat vóór bestemming

5.762

5.803

5.710

6.338

-629

0

0

150

150

0

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming
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-292

-112

-173

-760

587

5.470

5.691

5.687

5.729

-42
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Programma 7 Openbare ruimte
Programmadoelstelling
Het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte met een optimale mobiliteit.
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Doelenboom

Hoofddoelstelling		

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

Subdoelstellingen			

Prestatie

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

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

Subdoelstelling 7.2.
Optimaliseren bereikbaarheid binnen de
randvoorwaarden van verkeersveiligheid en
leefbaarheid

Verbeteren tevredenheid van de burgers over de bereik-baarheid
en verkeersveiligheid door uitvoering van diverse plannen, zoals
Lokaal verkeer- en vervoersplan, Fietsbeleidsplan en Parkeerbeleidsplan alsmede de realisatie van de Hoogwaardig Openbaar
Vervoerverbinding tussen Haarlem en IJmuiden

Uitgangspunten voor dit programma
Velsen moet aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Dit bereiken en waarborgen lijkt vaak alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente te
zijn, terwijl de openbare ruimte van iedereen is. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop
de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. De gemeente kiest daarin twee sporen. Ten eerste het spoor van matiging: de
financiën dwingen alleen de komende jaren tot het accepteren van een lager kwaliteitsniveau. Ten tweede het spoor van participatie: inwoners en
partners zoals woningcorporaties dragen medeverantwoordelijkheid voor een schone, hele, veilige en sociale openbare ruimte. Deze benadering
ligt ten grondslag aan de wijkgerichte dienstverlening. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke
inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.
Contextomschrijving
Algemeen
De openbare ruimte is belangrijk voor mensen; zij gebruiken deze bijna dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van
de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. De mate waarin de openbare ruimte schoon, heel en veilig en sociaal is, bepaalt voor een
belangrijk deel hoe mensen hun woonomgeving waarderen. De gemeente heeft tot taak om de openbare ruimte in te richten en te beheren. Bij het
uitvoeren van deze taak krijgt ook duurzaamheid een steeds prominentere plaats binnen het beleid, of het nu gaat om materiaalkeuze of de omslag
van afval inzamelen naar grondstofhergebruik.
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(Her)inrichting openbare ruimte
Gezien het belang van de openbare ruimte worden bewoners en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken als er ingrepen
gedaan worden bij de (her)inrichting. Dit gebeurt door overleg met wijkplatforms, omwonenden en belanghebbenden. De ervaring leert ook dat de
betrokkenheid bij dit onderwerp vaak erg groot is en dat dit ook de nodige emoties op kan roepen. De openbare ruimte komt bovendien steeds meer
onder druk te staan doordat de oppervlakte steeds schaarser wordt en het gebruik intensiever. Ook de budgetten voor inrichting en beheer staan
steeds meer onder druk. Hierdoor is het niet altijd mogelijk aan de wensen van bewoners en/of belanghebbenden tegemoet te komen. Daar komt bij
dat de gemeente het algemene beleid bepaalt en de regie in handen heeft; dit heeft tot gevolg dat niet alle inspraak en participatie tot consensus over
de inrichting leidt. Bij de uiteindelijke besluitvorming en uitvoering geeft het algemene belang de doorslag.
Het past binnen onze visie en in de Visie op Velsen 2025 om in toenemende mate ‘sportinclusief’ te denken bij het (her-) inrichten van de openbare
ruimte. Hiermee bedoelen we dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk rekening wordt gehouden met bewegen, sporten en
spelen in die openbare ruimte.
Integraal beheer openbare ruimte
De gemeente heeft de zorg voor het functioneren van de openbare ruimte en voor het rentmeesterschap van de bijbehorende kapitaalgoederen. Dit
gebeurt door zo efficiënt en effectief mogelijk de openbare ruimte te beheren.
Om de openbare ruimte goed planmatig te kunnen beheren (schoon, heel, veilig en sociaal) wordt gebruik gemaakt van beheersoftware. Grofweg
kunnen daarin worden onderscheiden: wegen, groen, water, openbare verlichting en kunstwerken. Op vrijwel elk van deze gebieden is het gewenste
kwaliteitsniveau vertaald naar gebudgetteerde onderhoudsprogramma’s.
Via inspectiecycli kan de huidige kwaliteit van objecten en arealen worden vergeleken met de gewenste kwaliteit. Aan de hand van die vergelijking
worden werkprogramma’s opgesteld om de gewenste kwaliteit ook te bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt. Om vast te
stellen of de burger tevreden is over de kwaliteit in de openbare ruimte worden niet alleen objectieve criteria gehanteerd maar ook bijvoorbeeld de
Leefbaarheidsmonitor.
De uitdaging is om binnen de vastgestelde budgetten de kwaliteit van de openbare ruimte zo goed mogelijk in stand te houden. De hierboven
beschreven methode van inspectie, werkprogramma’s, uitvoering en monitoring is hierbij een goede ondersteuning. Voor het openbare groen is voor
het onderhoud het groenbeleidsplan de leidraad. In dit plan staat onder andere aangegeven welke kwaliteitzonering gehandhaafd wordt in welke
gebieden. De mate van het groenonderhoud zal op de kwaliteitszonering worden afgestemd.
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.
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Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2013
• Lokaal verkeer- en vervoersplan
• Fietsbeleidsplan
• Parkeerbeleidsplan
• Groenbeleidsplan
• Landschapsbeleidsplan
• Bomenplan
• Gedragscode Flora- en Faunawet
• Beleidsvisie openbare verlichting
• Gemeentelijke belastingverordeningen 2013

Subdoelstelling 7.1

Zorgen voor voldoende groen, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen
Toelichting op prestatie(s)

Beheer en onderhoud wegen
Uit de weginspectie van 2012 is een onderhoudsplanning gevolgd. Doordat ook externe partijen actief zijn in en grenzend aan de openbare ruimte,
zowel boven- als ondergronds, verandert de planning vaak in de loop van het jaar. De uitvoering is daardoor vaak complex, maar wordt voortvarend
aangepakt. Onderhoudsmaatregelen worden zoveel mogelijk onderling of met activiteiten van andere disciplines gecombineerd, bijvoorbeeld verkeer,
riool, nuts, groen, (steden)bouw.
Omdat bij bezuinigingen de onderhoudscyclus van wegverhardingen wordt opgerekt, zijn de mogelijke gevolgen van de recente bezuinigingen pas na
10-15 jaar zichtbaar. De verwachting is daarom dat de resultaten van de volgende weginspectie, voorjaar 2014, niet significant zullen afwijken van de
voorgaande inspecties.
Groenonderhoud
Voor het jaar 2013 lag er volgens afspraak opnieuw een bezuinigingsmaatregel voor de afdeling Wijkbeheer. Deze maatregel heeft ook zijn invloed
gehad op het beheer en onderhoud van het onderdeel openbaar groen.
Het onderhoud aan gazons en speelweides en de boomspiegels van straatbomen, maar ook aan een gedeelte van de plantsoenen was
minimaal, iets wat uiteraard de burgers opgevallen is. Door de gemeente zijn de bezuinigingsmaatregelen op tijd kenbaar gemaakt, waardoor
er relatief weinig klachten van burgers zijn binnengekomen. Er hebben zich geen gevaarlijke situaties voorgedaan die het gevolg waren van de
bezuinigingsmaatregelen. Voorgestelde plantsoenrenovaties en herinrichtingen van speelplaatsen zijn wel gerealiseerd.
Zelfwerkzaamheid vanuit de inwoner doet langzaam maar zeker zijn intrede. Dit gaat in goede samenwerking met de wijkploegen. De individuele
adoptie van boomspiegels (bestaat al enkele jaren) of als collectief (samen met bewoners de gehele straat) blijkt een succes te zijn.
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Het raadsbesluit te stoppen met het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup met ingang van januari 2015 vraagt een andere aanpak van
ongewenste kruidengroei. Deze wordt momenteel ontwikkeld.
Het onderhoudsniveau zal in 2014, met gebruikmaking van de toegekende onderhoudsbudgetten, weer aan de afspraken, zoals vastgelegd in het
groenbeleidsplan 2010, gaan voldoen.

Groenbeleid
Op groenbeleid is een nieuw plan ontwikkeld voor waardevolle en monumentale bomen. De gemeenteraad wilde de bestaande kapverordening
versimpelen. Voor de bescherming van bijzondere bomen is een beleidsplan opgesteld, dat het college in het najaar van 2013 heeft vastgesteld. Het
bomenbeleidsplan uit 2003 is in 2013 geëvalueerd en geactualiseerd; dit plan wordt begin 2014 door het college vastgesteld.
Renovatie groen
Met de renovatiebestekken plantsoenen en bomen is ingehaakt op de grotere projecten zoals de rioleringswerkzaamheden aan de Van Rijswijkstraat.
Groen is daarin volgend op die plannen. Bij de renovatie van het openbaar groen aan de Kopslaan zijn bewoners intensief betrokken.
Renovatie speelplekken
Met renovatie en herinrichting van speelplekken Pijlkruid en Waterdrieblad is voor het eerst een proef gestart met bewonersparticipatie via internet,
in de hoop op een groter draagvlak voor de invulling van de speelplekken. Bewoners en met name de kinderen zijn uitgenodigd om ideeën aan te
dragen en suggesties te doen. Deze worden in het definitieve ontwerp verwerkt. Bij de speelplek op de Grote Buitendijk is de inspraak geheel digitaal
opgezet. Ideeën en voorstellen van bewoners konden via de website worden aangeleverd. Met die ideeën wordt een ontwerp getekend.
Parkeren
In 2013 heeft de nadruk gelegen op het continueren van het huidige faciliterende parkeerbeleid. De aandacht ging vooral naar de inpassing van
voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouwplannen. Deze doelstelling moet in de ontwerpfase van ruimtelijke plannen worden meegenomen; de
resultaten in de openbare ruimte zullen pas op termijn merkbaar zijn.
In 2013 is een doorstart gemaakt met het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s. Vanuit de MRA is namelijk initiatief
genomen om het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s uit te breiden en de gemeente Velsen participeert hierin.
Het aandeel parkeerders dat gebruik maakt van de mogelijkheid om te belparkeren (parkeergeld betalen met de mobiele telefoon) is gedurende 2013
licht gestegen.
Toezicht en Handhaving
Het team Toezicht en Handhaving bestaat uit zowel handhavers als toezichthouders. Alleen de handhavers hebben de bevoegdheid verbaliserend
op te treden. De eisen die worden gesteld aan toezicht en handhaving in de openbare ruimte worden steeds zwaarder. Om die reden heeft het
college besloten de toezichthouders te vervangen door handhavers. Hierdoor kunnen alle medewerkers verbaliserend optreden. Dit komt hun
herkenbaarheid ten goede en zorgt ervoor dat de gemeente breder en efficiënter kan optreden.
Verbeterdebuurt
In 2012 is bij wijze van experiment gestart met het project Verbeterdebuurt. Gebleken is dat er relatief weinig ideeën via dit platform binnenkomen.
Het is echter nog te vroeg om hier mee te stoppen. Het experiment zal dan ook in 2014 nog worden voortgezet.
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Burendag
Het project Burendag is via de plaatselijke kranten bekend gemaakt met een verwijzing naar het Oranjefonds. Initiatieven van inwoners die werden
gesponsord door het Oranjefonds konden van de gemeente ook een financiële bijdrage krijgen. Er zijn drie initiatieven beloond: twee in IJmuiden om
de straat op te fleuren met plantjes en één workshop percussie in Velserbroek.
Wijkinitiatieven
Er zijn 16 bewonersinitiatieven ingediend vanuit alle wijken van de gemeente Velsen. Voor deze initiatieven is veelal een financiële bijdrage verleend
op basis van de notitie Wijkgerichte dienstverlening. In alle wijken hebben de wijkteams diverse informatieavonden georganiseerd op het gebied van
woninginbraak, overlast jongeren, drugs en babbeltrucs. De avonden zijn door veel bewoners bezocht en gewaardeerd.
De Leefbaarheidsmonitor 2013 is op wijkniveau verspreid. De wijkteams zullen de resultaten verder uitwerken tot concrete acties.
Hondenoverlast
Er is door Wijkbeheer een actielijst bestrijding hondenoverlast opgesteld. Belangrijke actiepunten die daaruit in 2013 zijn voltooid is de inzet van een
hondenpoepzuiger op losloopvelden en het vervangen van borden voor uitlaatplaatsen en speelvelden. De daaruit voortvloeiende lasten kunnen
gedekt worden uit de opgebouwde reserve Hondenoverlast.

Subdoelstelling 7.2

Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid
Toelichting op prestatie(s)

Verkeersbeleid
De evaluatie van het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) uit 2004 heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2013. De conclusie was dat de
beleidsuitgangspunten in grote lijnen nog actueel zijn, maar dat er wel behoefte is aan het herformuleren van beleidsacties voor de komende jaren en
een nieuwe uitvoeringsagenda. In vervolg hierop is een strategienota LVVP gemaakt. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in het eerste kwartaal
2014. Vervolgens zal gestart worden met het formuleren van een nieuw uitvoeringsprogramma.
In regionaal verband is in 2013 de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond afgerond. Deze is door de vier IJmondgemeenten ter inspraak gebracht en
vervolgens in de raden besproken. Vaststelling door de raden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal 2014, waarna de visie verder wordt uitgewerkt in
een bestuursconvenant.
Reconstructie aansluiting A22/Velsertraverse
In samenwerking met de provincie, Rijkswaterstaat, de Milieudienst IJmond en de gemeente Beverwijk wordt de reconstructie van de aansluiting
A22/Velsertraverse voorbereid. Het project combineert doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit en verkeer. De doorstroming verbetert doordat
zware verkeersstromen worden ontvlochten, en een betere doorstroming komt de luchtkwaliteit ten goede.
In 2013 is een overeenkomst opgesteld voor de realisatie van de reconstructie. Deze overeenkomst zal in 2014 door de betrokken partijen
ondertekend worden, waarna het project kan worden aanbesteed. De reconstructie zal in 2015 worden uitgevoerd.
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Verbinding A8-A9
In samenwerking met de provincie, Rijkswaterstaat, de stadsregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad en de overige IJmondgemeenten wordt
onderzocht of de A8 naar de A9 kan worden doorgetrokken. De bedoeling is de A8, die nu ophoudt bij Westzaan, middels een nieuwe provinciale weg
door te trekken naar de A9 bij Heemskerk. Hierdoor verbeteren de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeerveiligheid in de regio.
In 2013 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin is afgesproken dat de verbinding nader wordt bestudeerd (planstudie fase 1) en dat
er een sluitende begroting komt. De overeenkomst wordt in 2014 ondertekend. Uitvoering van het project zal niet voor 2018 plaatsvinden.
Velsen fietsstad
Ook in 2013 zijn er weer diverse fietsmaatregelen genomen. Zo is verder gegaan met het verwijderen van onnodige hindernissen langs en op
fietspaden en zijn de voorzieningen voor fietsparkeren bij bushaltes in Velserbroek uitgebreid. Daarnaast zijn bij de herinrichting van de Planetenweg
de fietsstroken vervangen door vrijliggende fietspaden van 2,5 meter breed en is het fietspad langs de Kromhoutstraat sterk verbeterd. Ook is in
Velserbroek het Tacitustunneltje (voorheen CRM-tunneltje) geopend. Komend jaar wordt ingezet op de verdere verbetering van de verkeersveiligheid
voor fietsers. Velsen heeft zich ingeschreven voor de verkiezing tot Fietsstad 2014. De fietsersbond heeft de Velsen inmiddels genomineerd. Volgens
de jury loopt Velsen voorop in het snel aanpakken van hindernissen. De uiteindelijke verkiezing vindt plaats in 2014.
Verkeersveiligheid rondom scholen
De omgeving van diverse basisscholen is verder aangepast om autoverkeer terug te dringen en daarbij de positie van de fiets (en voetganger) te
verbeteren ten opzichte van de auto.

Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tracé
In 2013 is de participatie en inspraak afgerond over de tracédelen die specifiek voor het HOV-tracé gerealiseerd dienen te worden. Het gaat dan om
de volgende tracédelen: de reconstructie van het gebied Vlielantweg/Hoofdstraat in Santpoort-Noord, de onderdoorgang van de spoorlijn HaarlemUitgeest, de aanleg van de busbaan op het oude spoor en de herinrichting P.J. Troelstraweg. In vervolg hierop is voor de diverse tracédelen gestart
met een bestemmingsplanprocedure en met een omgevings-vergunningsprocedure. De afronding en besluitvorming hierover vinden plaats in de
eerste helft van 2014. Daarnaast vinden herinrichtingen plaats van gemeentelijke wegen die ook onderdeel zijn van het HOV-tracé. In 2013 is de
Kromhoutstraat afgerond en is de Planetenweg heringericht. De voorbereiding is gestart van het ontwerp voor de Lange Nieuwstraat, de rotonde
Hagelingerweg en de Broekbergenlaan.
Verkeerssituatie centrum IJmuiden
In 2013 is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat, inclusief het kruispunt met Plein 1945/Zeeweg. De uitdaging
bij de herinrichting van de Lange Nieuwstraat is om het uiterlijk en de beleving te veranderen van een drukke verkeersweg naar een levendige
winkelstraat, waar het verkeer met een gematigde snelheid doorheen rijdt maar wel voldoende kan doorstromen.
Ook 2014 zal in het teken staan van de voorbereiding van dit omvangrijke project. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2015.
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Indicatoren

Indicatoren bij subdoelstelling 7.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waardemeting Realisatie 2012 Streef-waarden2013 Realisatie 2013

% Velsenaren dat vindt dat het rommelig is op
straat

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

31%

#

31%

36%

Rapportcijfer onderhoud wegen en fietspaden

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6,7

#

6,7

7,1

Rapportcijfer parkeergelegenheid

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

6,2

#

6,2

6,4

Het ervaren van parkeeroverlast door inwoners van
Velsen

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2011

31%

#

31%

35%

Rapportcijfer groen in de gemeente

Effect

Leefbaarheidsmonitor

2013

6,7

#

6,7

6,7

Aantal honden

Waarde

Belastingpakket

2010

4.262

4.469

4.450

4.515

Aantal parkeerbonnen

Waarde

Belastingpakket

2010

1.943

724

2.000

1.120

100% kostendekking hondenbelasting

Waarde

Belastingpakket

2010

100%

100%

100%

100%

De hierboven genoemde indicatoren geven een prima beeld van de beleving bij de burger. Voor de indicatoren ‘onderhoud wegen en fietspaden’,
parkeergelegenheid en parkeeroverlast bestaan ook objectieve meetinstrumenten. Hiermee wordt vastgesteld hoe goed de kwaliteit van de weg is
of hoe hoog de parkeerdruk is. Dergelijke gegevens zijn van belang voor de gemeente, omdat ze duidelijk maken of Velsen met de steeds kleinere
budgetten toch in staat is om de wegen op acceptabel kwaliteitsniveau te houden. Hetzelfde geldt voor de meting van de parkeerdruk; dat is een
goed instrument om te bepalen in hoeverre Velsen erin slaagt om het huidige parkeerbeleid ook daadwerkelijk te realiseren.

Indicatoren bij subdoelstelling 7.2
Indicator

Type

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

Bron

Laatste meting

Leefbaarheidsmonitor 2011

Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
7,1

#

7,2

7,2

Het symbool ‘#‘ staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma 7
Openbare ruimte

Rekening 2012

Primitieve
begroting 2013

Begroting 2013
Rekening 2013
incl. wijzigingen

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Lasten

18.372

19.219

18.835

18.319

516

Baten

-2.180

-1.002

-540

-1.193

653

16.192

18.217

18.295

17.126

1.169

60

0

0

0

0

-262

-1.026

-1.190

-730

-460

15.989

17.191

17.105

16.396

709

Resultaat vóór bestemming
Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming
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Programma 8 Milieu
Programmadoelstelling
Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van een duurzame ontwikkeling.
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Doelenboom

Hoofddoelstellingen		
Hoofddoelstelling 8.1
Milieubeleid
Collegeproduct
C 6081 Milieubeleid

Hoofddoelstelling 8.2
Optimale en duurzame leefomgeving

Subdoelstelling			

Prestaties

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

- Gevraagd en ongevraagd adviseren op milieugebied
- Het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken
- Het maken van toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te
leveren producten en diensten op milieugebied

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

Uitvoering van het Milieu-beleidsplan 2008-2012, het Milieuwerkplan 2012 en het
Gemeentelijk Klimaatprogramma. Ten aanzien van de afvalverwerking uitvoering van
het, in overleg met de ReinUnie/ HVC, opgestelde Afvalplan.

Collegeproducten
C 6084 Afvalstoffen
C 6085 Afvalheffingen/reinigingsrecht
C 6086 Grondwaterbeheersing
C 6087 Ontsmetting/ongediertebestrijding
Subdoelstelling 8.2.2.
Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, schoon en (energie)zuinig

Hoofddoelstelling 8.3
Riolering
Collegeproducten
C 6082 Riolering
C 6083 Rioolheffingen
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Subdoelstelling 8.3.1.
Het in stand houden van een kwalitatief goed
rioolstelsel

- Het hebben van een schoon en zuinig gemeentelijk wagenpark
- Het duurzaam bouwen en onderhouden van energiezuinige gemeentelijke
gebouwen
- Het verankeren van duurzaam inkopen in het gemeentelijk inkoopbeleid

Uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan door o.a. rioolvervanging, afkoppelen
verhard oppervlak en uitbreiden RTC-gestuurde stuwputten
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Uitgangspunten voor dit programma
Niet alleen het Velsen van nu is een gemeentelijke verantwoordelijkheid; het college draagt ook verantwoordelijkheid voor het Velsen van de
toekomst, voor volgende generaties. Soms zijn daarvoor plannen met een ‘lange adem’ nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor
milieu en met name duurzaamheid en luchtkwaliteit essentieel. Het college kiest op dit beleidsveld dan ook voor de regierol en geeft deze vorm in
nauwe samenwerking met de Milieudienst. Het kennisrijke en innovatieve karakter van de Visie op Velsen 2025 sterkt het college in het kiezen voor
deze rol – waarbij opgemerkt moet worden dat veel taken vanuit dit programma gedelegeerd zijn aan de Milieudienst. De Milieudienst stelt hiertoe
zijn eigen programma op.
Daarnaast heeft de gemeente een aantal wettelijke taken waar het gaat om beheersactiviteiten van riolen, afval, grondwaterbeheersing en
ontsmetting/ongediertebestrijding.
Contextomschrijving

Zonnepanelen
Route du Soleil is een zeer succesvolle campagne voor de plaatsing van zonnepanelen gebleken.
In 2013 zijn op het dak van het gemeentehuis aan het Dudokplein 90 zonnepanelen geplaatst. Op 16 september werden ze officieel in gebruik
genomen. Hoeveel besparing ze opleveren, is via een display in de publiekshal te zien. De panelen zijn geplaatst op het platte binnendak op de
tweede verdieping van het stadhuis.
Op zaterdag 23 november vond in het TataSteel Stadion in Velsen een groot Route du Soleil evenement plaats, dat ruim 400 bezoekers trok.
Eigen bijdrage milieu
De gemeente ontvangt vanaf 2000 (per vier jaar) via de provincie een budget voor de uitvoering van de bodemsaneringstaken in het kader van
het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV); dit gebeurt op basis van een door de gemeente Velsen vastgesteld Bodemprogramma. Vast
onderdeel daarvan is het uitvoeren van onderzoek en sanering van spoedlocaties, beheren van nazorglocaties (monitoring), het actualiseren en
bijhouden van het Bodeminformatiesysteem (BIS), stimulering van onderzoek en sanering bij maatschappelijke ontwikkelingslocaties die volgen uit
de werkvoorraad van de gemeenten.
In de gemeente Velsen zijn de volgende spoed- en nazorglocaties aanwezig:
- Rivierenbuurt IJmuiden (spoedlocatie door verspreiding, sanering in uitvoering)
- Wustelaan 99 Santpoort (spoedlocatie door verspreiding, gesaneerd)
- Zeeweg 263 IJmuiden (spoedlocatie door verspreiding, sanering in voorbereiding, fase saneringsonderzoek)
- Beecksanglaan 36 Velsen-Noord (spoedlocatie door humane risico’s, grondsanering voorbereid, start uitvoer eind 2013)
- Tussenbeeksweg IJmuiden (nazorglocatie).
Binnen de kaders van het ISV en de wet is de gemeente verplicht om al deze locaties te saneren of beheersen. Het beschikbare budget wordt zo
efficiënt mogelijk ingezet om ook na 2014 – als het ISV ophoudt te bestaan – uitvoering te kunnen geven aan de projecten.
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Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collegeprogramma 2010-2014
Visie op Velsen 2025
Perspectiefnota 2013
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (vGRP)
Milieubeleidsplan
Energievisie gemeente Velsen
Afvalbeheerplan 2010-2015
Gemeentelijke belastingverordeningen 2013
Klimaatprogramma ‘Velsen, stad van zon, zee en wind’

Subdoelstelling 8.1.1.

Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren en uitvoeren van integrale milieutaken.
Toelichting op prestatie(s)

Milieu
In ruimtelijke plannen, zoals projectbesluiten en bestemmingsplannen, wordt altijd een milieuparagraaf opgenomen. Daarin wordt getoetst of het
plan past binnen de geldende wettelijke milieugrenzen op het gebied van milieuhygiëne en duurzaamheid. Milieuhygiëne richt zich onder andere op
het tegengaan van geluid- en geurhinder, luchtkwaliteit en bodemverontreiniging. Ook geeft Velsen advies bij omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld
bij meervoudige complexe vergunningaanvragen (waarbij meer elementen dan milieu spelen) en bij enkelvoudige vergunningaanvragen (waarbij
uitsluitend milieuaspecten aan de orde zijn). Tevens is geadviseerd op het vliegtuiglawaai van Schiphol. Deze taken vinden plaats op basis van de
begroting van de Milieudienst.
Riolering
Eind 2012 is het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) vastgesteld door de raad. Daarin staan zeven speerpunten voor de komende jaren.
Een van de belangrijkste is het uitvoeren van de Optimalisatie AfvalwaterSysteem (OAS) Velsen (speerpunt 2). Binnen het project OAS Velsen
werken Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. samen aan structurele verlaging
van maatschappelijke lasten en verbetering van de kwaliteit van de afvalwaterketen via uitvoering van het scenario ‘lange termijn winst’. Dit
scenario houdt o.a. in dat Velsen ruim 21 ha. verhard oppervlak afkoppelt van de riolering (wegen en dakoppervlakken) en dat Rijnland daardoor de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en gemalen niet hoeft te vergroten. Velsen rapporteert jaarlijks aan Rijnland de voortgang. In de voortgangsrapportage
van maart 2013 is opgenomen dat inmiddels een goede start is gemaakt en dat reeds 8 ha is afgekoppeld. De uitvoering van de OAS Velsen
voorkomt dat de partijen afzonderlijk moeten investeren. Voor elke partij kan dan ook een investeringsbesparing ingeboekt worden.
Verder is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van meetgegevens, zowel meetgegevens van waterstanden in de riolering (speerpunt 3) als voor
grondwater (speerpunt 4).
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Onderzoek foutieve aansluitingen
Op basis van het VGRP is onderzoek verricht in Industriegebied Triport en Bedrijventerrein De Pijp naar mogelijke lozingen van afvalwater op het
hemelwaterriool. Deze zogenoemde foutieve aansluitingen zijn een gevaar voor de waterkwaliteit. Er zijn binnen het bedrijventerrein De Pijp enkele
verdachte locaties aangetroffen waarnaar nader onderzoek plaatsvindt.
Grondwater
Tijdens de winter 2012-2013 kwamen veel klachten binnen over grondwateroverlast. In opdracht van de gemeenten die samenwerken binnen de
afvalwaterketen is, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, onderzoek verricht naar de oorzaken en – gelet op klimaatwijziging – mogelijke
herhalingskans. Eind 2013 is gestart met aanleg van een watergang tussen de Oude Pontweg en het RWZI-terrein om de grondwateroverlast bij de
Oude Pontweg op te heffen.
Riothermie
Eveneens is in 2013 onderzoek verricht naar kansen om warmte uit rioolwater te benutten voor verwarming van gebouwen. In de opgeleverde
Riothermie-kansenkaart zijn de meest kansrijke locaties geselecteerd. In 2014 worden de kansen verder verkend. Ook zal bekeken worden of
hiervoor mogelijk subsidiestromen aangewend kunnen worden.
Benchmark rioleringszorg
Net als in 2010 heeft Velsen in 2013 meegedaan aan de landelijke benchmark rioleringszorg. Hierbij worden de Nederlandse gemeenten onderling
vergeleken op basis van rioolheffing, bekostigings-structuur, leeftijd en kwaliteit van het rioolstelsel e.a. De landelijke deelname aan de benchmark is
96%.
Samenwerking in de afvalwaterketen
In 2011 is het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) vastgesteld, waarin is afgesproken om in 2020 binnen de waterketen (riolering, RWZI)
landelijk € 380 mln efficiencywinst te boeken. Dat kan worden behaald door samenwerking te zoeken tussen gemeenten onderling en tussen
gemeenten en waterschappen. Drinkwaterbedrijven hebben een opgave van € 70 mln.
De samenwerking volgens het NBW heeft de volgende doelen (de 4K’s):
1.
Verminderen personele kwetsbaarheid
2.
Kwaliteitsverbetering
3.
Kostenbeperking
4.
Kennis vergroten en delen.
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2013 een Visitatiecommissie samengesteld (o.l.v. oud-minister K. Peijs) die deze samenwerking
gaat monitoren. De commissie gaat samenwerkingsprocessen bevorderen en schetst eind 2014 een onafhankelijk landelijk beeld. In 2013 is daartoe
de Visitatiecommissie geïnformeerd over de samenwerking.
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Subdoelstelling 8.2.1

Waarborgen van de leefbaarheid m.b.t. milieu, luchtkwaliteit en afvalverwerking door o.a. optimaal gebruik van de regelgeving
Toelichting op prestatie(s)

Milieu (luchtkwaliteit/duurzaamheid)
Vanuit het Platform Luchtkwaliteit is de Visie Luchtkwaliteit IJmond opgesteld en in juli 2012 vastgesteld door de raden van de vier
IJmondgemeenten. Eén van de onderdelen van deze visie is de gebiedsgerichte aanpak, inmiddels bekend als de milieudialoog. In 2013 heeft een
derde bestuurlijke dialoog plaatsgevonden die was gericht op maatregelen die op de korte termijn te nemen zijn. Dit was voornamelijk ingegeven
door subsidies waarvan de aanvraagtermijn binnenkort afloopt. Daarnaast moet de uitvoering van deze maatregelen in 2014 zijn gestart. Een pakket
aan maatregelen is vastgesteld. Dit zijn maatregelen waarvoor subsidie is verkregen, het betreft NSL-subsidie van het Rijk en van de provincie.
Het betreft de volgende maatregelen:
• Velsertraverse;
• Walstroom Hektrawlers in de zeehaven;
• Pilot fietspont;
• Pilot shuttledienst;
• e-scooters;
• extra meetpunt Wijk aan Zee.
Benchmark afvalscheiding
Afvalscheiding is een gemeentelijk beleidsterrein waarin zich veel ontwikkelingen voordoen. Om het kennisniveau te verbreden en de ontwikkelingen
in andere gemeenten te volgen heeft Velsen meegedaan aan de gemeentelijke Benchmark afvalscheiding. Hieruit blijkt dat Velsen geen goede
resultaten heeft. Om die situatie te veranderen heeft Wijkbeheer vanuit het GR ReinUnie-verband met HVC overleg over nieuwe inzamelconcepten
om de afvalscheidingsresultaten te verbeteren. Om tot betere afvalscheidingsresultaten te komen zal een richtingennotitie worden opgesteld waarna
een gesprek met HVC in 2014 zal plaatsvinden.
HVC
HVC heeft afgelopen jaar veel aandacht van de kranten en gemeenteraden voor haar financiële situatie gehad. In dat kader heeft Velsen vanuit
Wijkbeheer met Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad een intensiever overleg georganiseerd vanuit hun rol als gezamenlijk aandeelhouder in HVC via
de GR AIJZ. Als uitvloeisel van dit overleg is Zaanstad ook intensiever betrokken bij de ontwikkelingen voor afvalinzameling in GR ReinUnie-verband.
Het Afvalschap IJmond Zaansteek (AIJZ) is mede namens Velsen aandeelhouder van HVC.
Namens AIJZ is een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen van HVC. AIJZ en Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)
hebben gezamenlijk een nieuwe commissaris voorgedragen. Deze keuze is, na een instemmend besluit van de colleges van elk van de deelnemende
gemeenten, definitief bekrachtigd.
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Subdoelstelling 8.2.2

Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, schoon en (energie-) zuinig
Toelichting op prestatie(s)

Terugwinnen warmte uit het riool (Riothermie)
Op basis van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is onderzoek verricht naar kansen om warmte uit rioolwater te benutten voor verwarming van
gebouwen. Uit de opgeleverd Riothermiekaart zijn drie zeer kansrijke locaties geselecteerd, te weten de gebouwengroep rondom de Briniostraat,
nieuwbouw van De Ring (Eenhoornstraat) en nieuwbouw van Wijkermeercentum (Wijkermeerweg).
Straatreiniging
Door de straatreiniging nog strakker te koppen aan de schouwresultaten is meer maatwerk te realiseren. Hier en daar is de veegmachine vervangen
door handvegers en blazers.

Subdoelstelling 8.3.1

Het in stand houden van een kwalitatief goed rioolstelsel
Toelichting op prestatie(s)

Vervangingsprogramma Riolering
In 2013 zijn diverse riolen vervangen, onder andere in de Planetenweg, IJsselstraat, Grevelingenstraat, Biallosterskilaan, Van Rijswijkstraat en
Boerhaavestraat. Daarmee is ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het stelsel op orde blijft. Plaatselijk zijn, o.a. in de Zeeweg, door middel van ‘relining’
(het herstellen van de rioolbuis door het aanbrengen van een kunststof kous aan de binnenkant van de buis) bestaande buizen gerenoveerd.
Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.1
Indicator

Type

100% kostendekkend tarief afvalstoffenheffing

Waarde Belastingpakket 2010

100%

100%

100%

100%

Aantal woonhuisaansluitingen

Waarde Contract HVC

2010

30.009

29.734

31.644

30.061

Aantal plichten afvalstoffen heffing

Waarde Belastingpakket 2010

29.601

29.601

30.150

30.203
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Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013

Realisatie 2013
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Toelichting indicatoren

Aantal woonhuisaansluitingen
Betreft het aantal geprognosticeerde woningen waar HVC conform het bij de verkoop opgestelde contract het huisvuil op dient te halen.
Aantal plichten afvalstoffenheffing
Betreft het werkelijk aantal aanwezige woningen waar HVC het huisvuil ophaalt. Als gevolg van de stagnerende woningbouw (kredietcrisis) blijft dit
aantal achter ten opzichte van het aantal geprognosticeerde woonhuisaansluitingen in het contract van HVC.

Indicatoren bij hoofddoelstelling 8.3
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013

Realisatie 2013

100% kostendekkend tarief rioolheffing Waarde

Belastingpakket

2010

100%

100%

100%

100%

Aantal rioolaansluitingen

Belastingpakket/ GRP

2010

33.009

33.911

34.050

34.332

Waarde

Financiën
Bedragen x € 1.000

Programma 8
Milieu

Primitieve
begroting 2013

Rekening 2012

Begroting 2013
incl. wijzigingen

Rekening 2013

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Lasten

14.834

14.228

15.190

14.465

725

Baten

-16.229

-15.926

-16.933

-17.894

962

Resultaat vóór bestemming

-1.395

-1.699

-1.743

-3.430

1.687

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-71

-43

-28

-1.814

-3.473

1.659

Resultaat na bestemming

Programmaverantwoording 2013

-1.395
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede onderlinge samenwerking en door afstemming van functie, gebruik,
inrichting en beheer.
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Doelenboom

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

Hoofddoelstelling 9.2.
Grondbeleid in de ruimste zin des woords
Collegeproducten
C 6094 Grondbeleid
C 6095 Bouwgrondexploitatie
C 6096 Vastgoed aan- en verkopen

Hoofddoelstelling 9.3.
Wonen in de ruimste zin des woords
Collegeproduct
C 6099 Wonen

Hoofddoelstelling 9.4.
Toezicht en handhaving
Collegeproducten
C 6097 Vergunningen
C 6098 Toezicht
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Subdoelstellingen			

Prestaties

Subdoelstelling 9.1.1.
Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke
en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving,
alsmede het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed.

Het bieden van een actueel planologisch regime op alle gronden in Velsen voor de
komende 10 jaar, alsmede het opstellen van een afwegingskader t.a.v. ruimtelijke en
leefkwaliteit en op basis hiervan het voorbereiden en begeleiden van de realisatie
van gebied- en locatieontwikkelingen.

Subdoelstelling 9.1.1.b
Het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed
alsmede de bewaking van het landschap.

Er is extra aandacht voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten alsmede het behouden en verbeteren van de bouwkundige resp. onderhoudsstaat van
de (toekomstige) monumenten.De uitvoering van het landschapsbeleidsplan krijgt
een vervolg. Verder worden strategische visies ontwikkeld voor bufferzone en binnenduinrand.

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

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

Subdoelstelling 9.3.1.
Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de
behoefte en wensen van de bevolking, rekeninghoudend met instroom van buitenaf en de gewenste
ontwikkeling zoals in de Visie op Velsen 2025 is
weergegeven.

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

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

Optimalisering van de dienstverlening door efficiënte behandeling aanvragen van de
‘omgevingsvergunning’, alsmede naleving van de regelgeving door middel van een
gecoördineerde wijze van toezicht en handhaving.
Dit moet resulteren in deskundige advisering en volledige beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning.
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Uitgangspunten voor dit programma
Het college stelt dat de gemeente geen drempel maar juist partner voor ontwikkelingen moet zijn, binnen de grenzen van wat redelijk en billijk is. Hier
passen bijvoorbeeld globalere bestemmingsplannen en inrichtingsbepalingen in. Het college wil de kaders en wensen van de raad op het vlak van
ruimtelijke ordening en wonen uitwerken, de sturing beperken tot waar dat echt nodig is en verder vooral ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, waar dat
mogelijk is. Daarbij wil het college ontwikkelingen faciliteren die de ambities van de Visie op Velsen 2025 ondersteunen.
In het kader van de Woonvisie 2025 stelt het college dat Velsen zich meer moet profileren als aantrekkelijke plek om te wonen in de regio en wordt
aangestuurd op de verstedelijking van IJmuiden. Bij ontwikkelingen worden eindgebruikers steeds belangrijker. Marktpartijen gaan sneller op zoek
naar kopers en/of huurders en er komt meer ruimte voor kleinschalige initiatieven. De rol van de gemeente kan per thema verschillen, maar bovenal
wil het college stimuleren en verbinden.
Het college hanteert verder als uitgangspunt dat de woningmarkt open moet zijn voor de gehele regio, om zo randvoorwaarden te scheppen voor een
metropolitaan IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling zoals in de Visie op Velsen 2025 voorzien.
Contextomschrijving

Strategische agenda 2013-1016
Eén van de vier prioriteiten in de strategische agenda 2013-2016 is ‘IJmuiden, interessante stad’. Idee is met een kwaliteitsimpuls te zorgen voor
een kwalitatief en hoogwaardig woonmilieu op een speciale plek. IJmuiden als interessante stad staat voor kwaliteit, hoogwaardig en metropolitaan
wonen in een stadse omgeving waarbij natuur en rust om de hoek ligt.
In 2013 is de woonvisie 2025 ontwikkeld en door de raad vastgesteld. De woonvisie is een verdere uitwerking van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk
werken’. Verder is er een start gemaakt met het opstellen van de structuurvisie, die o.a. de ambities van de visie ‘Kennisrijk Werken’ ruimtelijk in
beeld brengt.
Ruimtelijke Ordening
De ruimtelijke omgeving van de gemeente Velsen is complex door de opeenstapeling van woon-, werk-, recreatieve-, en natuurfuncties. Dat zorgt
voor spanning en vraagt om een goede afweging van het ruimtegebruik. Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van de
naastliggende functie. Het blijft een uitdaging om de schaarse ruimte zo te benutten dat er een balans is tussen de verschillende functies en de
gemeente Velsen zich ontwikkelt zoals de Visie Kennisrijk Werken Velsen 2025 omschrijft.
In 2013 is voor een groot aantal gebieden een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn globaler van aard, zodat
ondernemers meer mogelijkheden hebben om op trends en ontwikkelingen in te spelen. Onder andere door in te spelen op de schaalvergroting van
bouwmarkten (langs de A208 ) en supermarkten (bijv. in Zeewijk). Hierdoor kan de schaarse ruimte beter benut worden en wordt, daar waar mogelijk,
de visie op Velsen ruimtelijk gefaciliteerd. Voor de nieuwe Zeesluis heeft de gemeente zich sterk gemaakt voor de Velsense belangen, waaronder
een goede Noord-Zuid verbinding en een scherp oog voor de milieueffecten.
Wonen
Het beleidsveld Wonen was in 2013 sterk in beweging. De voortgaande financiële en economische crisis drukte haar stempel op de woningmarkt. Het
kabinet heeft in het Woonakkoord ingrijpende maatregelen voor de Rijksbegroting van 2013 (en 2014) aangekondigd. Het kabinet wil de stagnatie
op de woningmarkt doorbreken, duidelijkheid scheppen voor huurders, verhuurders en kopers en verder een gunstig klimaat scheppen voor de
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bouwsector. De woningcorporaties moeten zich richten op hun kerntaak: de sociale verhuur voor lagere inkomensgroepen. Zij krijgen te maken
met een verhuurder-heffing die van grote invloed is op hun investeringskracht. De heffing noodzaakt de corporaties het huurbeleid en strategisch
voorraadbeleid kritisch tegen het licht te houden. Voor de gemeente vormen de Kabinetsmaatregelen een wettelijk kader met effecten, die op korte
termijn merkbaar worden.
Lokaal is de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ door de raad vastgesteld. De Woonvisie schetst de richting waar de
gemeente heen wil en agendeert de thema’s die extra aandacht nodig hebben in de beleidsvorming. Dit moet worden vastgelegd in afspraken met
derden en in het eigen investeringsbeleid. In de Woonvisie staat de opgave beschreven om IJmuiden te verstedelijken en nieuwe doelgroepen aan
te trekken waardoor Velsen kan groeien. Daarnaast moet een antwoord worden gegeven op de veranderende woonvraag van de bevolking; de
vergrijzing en het beleid, waarin zelfstandig wonen de norm wordt, ook bij beperkingen. De participatiesamenleving en de nieuwe werkelijkheid op de
woonmarkt maken de strategische keuzes in het Woonbeleid van de gemeente en van onze partners blijvend actueel. We doen dit in overleg.
Het kabinetsbeleid zal zeker effecten hebben op de haalbaarheid van de ambities die Velsen heeft neergelegd in de Woonvisie. De corporaties zijn
onze belangrijke partners voor de huisvesting van de doelgroepen van het woonbeleid: de lagere en de middeninkomens. Een centraal vraagstuk is
juist de betaalbaarheid van het wonen. De verhuurderheffing en de aanpak van ‘scheef wonen’ leiden immers tot stijgende huurprijzen in de sociale
sector.
Het veranderingsproces voor de woningmarkt is in 2013 gestart en zal in 2014 verder zijn beslag krijgen. Daarom vindt zowel lokaal als regionaal in
de regio IJmond-Zuid-Kennemerland bestuurlijke afstemming plaats over de gezamenlijke inspanningen in het woondossier. Velsen maakt zich hard
om binnen de gegeven kaders in de relatie met zijn partners tot goede oplossingen te komen.

Gebiedsontwikkeling
In 2013 is op dit vlak een tweetal sporen gevolgd. Enerzijds is Velsen aan de slag gegaan met projecten en ontwikkelingen waarbij de gemeente
zelf de (belangrijkste) investeerder en grondeigenaar is. In 2013 heeft dat geleid tot grote stappen voorwaarts en goede resultaten bij De Ring, de
Brede School in Velsen-Noord, project de Grote Hout, het Stadspark en de Grote Buitendijk en het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. Opgemerkt
moet worden dat resultaten niet alleen bestaan uit het opleveren van woningen of het verkopen van een bedrijfskavel; het kunnen ook stappen zijn
in de richting van het slaan van de eerste paal, zoals het vrijmaken van een krediet, het vaststellen van een ontwerp, het ondertekenen van een
overeenkomst of het vergroten van maatschappelijk draagvlak.
Anderzijds is ingezet op het vlottrekken en zo optimaal mogelijk faciliteren van stagnerende projecten en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om
een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen en bouwlocaties die door derden (woningcorporaties en commerciële partijen) worden voorbereid en
uitgevoerd. De negatieve effecten van de economische crisis spelen daarbij grote rol. Eerder vastgestelde kaders en programma’s en contracten
worden ter discussie gesteld, partijen haken af, nieuwe partijen worden betrokken of melden zich bij de gemeente met nieuwe initiatieven. Dat vraagt
van de gemeente naast dynamiek, creativiteit en aandacht voor partnerschap ook geduld en zorgvuldig onderhandelen.
Tegelijkertijd lijken in 2013 de eerste tekenen van herstel zichtbaar te worden.
De ontwikkelmogelijkheden in het centrumgebied bieden kansen om invulling te geven aan de ambities op het thema interessant IJmuiden zoals
verwoord in de Strategische Agenda 2016.
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Kadernota’s grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid omvat beleid op het gebied van ontwikkeling en beleid inzake grondprijzen. Daarnaast zijn relevant het beleid op
vastgoedbeheer en op het gebied van huurprijzen voor gemeentelijke vastgoedaccommodaties. Deze onderwerpen worden in afzonderlijke nota’s
beschreven. In 2013 is de kadernota Grondprijzen herzien en wordt begin 2014 ter vaststelling aangeboden aan de raad.
Vastgoed
De gemeente wil als een van de grootste grond- en vastgoedeigenaren van Velsen een prominente rol spelen in de leefbaarheid en herontwikkeling
van de gemeente. Dit kan bereikt worden door efficiënt geschikte ruimte te bieden aan gewenste maatschappelijke functies. Goed beheer en het
juiste gebruik van het gemeentelijk vastgoed zijn daarvoor essentieel.
Tevens wordt hierdoor voorkomen dat gebouwen leeg komen te staan en verloederen. Dit alles vindt plaats binnen het kader van een
duidelijke visie en gebiedsgerichte aanpak. Het beheer van het vastgoed is in 2013 verder geprofessionaliseerd en zal zich vertalen in een
vastgoedinformatiesysteem, waar alle aspecten van een object instaan. Ook wordt een organisatievorm voorgesteld voor een cluster/afdeling
vastgoed waarin de vastgoedkennis gebundeld is en verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn.
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is opgezet zodat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde topografische gegevens van
Nederland. De BGT is hierbij net als de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) een onderdeel van een stelsel van basisregistraties.
Als voorbereiding op de definitieve transitie van de Grootschalige BasisKaart van Velsen (GBKV) en de integratie van de technische beheerkaarten
voor de openbare ruimte in de BGT zijn de beheerkaarten in een gelijkwaardige grafische beheeromgeving opgenomen, wat de integratie in de BGT
sterk vereenvoudigd.
Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland maakt de gemeente Velsen deel uit van het samenwerkingsverband BGT waarbinnen de overlegstructuur
is belegd met de andere bronhouders provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Prorail, Landbouw en Defensie voor de BGT. In 2013 is een begin
gemaakt met een gezamenlijke proef van het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Velsen om de bronhoudersgrenzen te bepalen. Elke
bronhouder is verantwoordelijk voor de actualiteit en kwaliteit van ‘zijn’ deel van de topografie. De voorbereidingen om de grafische beheeromgeving
van de GBKV op het niveau van de BGT te brengen zijn afgerond en gaan in de praktijk getoetst worden.
Regionale samenwerking
De overeenkomsten met de gemeente Uitgeest voor diensten op het terrein van ruimtelijke informatie zijn volledig operationeel en werken naar
tevredenheid van beide partijen. De BAG van de gemeente Uitgeest is sinds 1 april 2013 volledig in beheer van de gemeente Velsen. De gemeente
Velsen begeleidt de gemeente Uitgeest bij de uitvoering van de driejaarlijkse wettelijk verplichte BAG-inspectie.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Strategische Agenda 2013-2016
• Perspectiefnota 2013
• Wro (met grondexploitatiewet)
• WABO
• Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota’s Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
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•
•
•
•

Woonvisie 2025
Structuurvisie Velsen 2015
Landschapsbeleidsplan
Monumentenverordening Velsen 2010

Subdoelstelling 9.1.1.a

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving, alsmede het in stand houden van het cultuur
historisch erfgoed.
Toelichting op de prestatie(s):

Globaliseren bestemmingsplannen
In de bestemmingsplannen is uitgegaan van een globaal karakter. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op globale bestemmingen (zowel qua regels als
verbeelding) en binnen de bestemmingsplannen is de benodigde flexibiliteit opgenomen. Hierdoor zullen naar verwachting minder lange procedures
gevoerd hoeven te worden.
In 2013 heeft het college de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling aan de raad aangeboden: Zeezicht; Havengebied IJmuiden; IJmuiden
Centrum; IJmuiden West; President Steijnstraat en De Biezen. De raad is geconsulteerd over de startdocumenten voor de bestemmingsplannen van
Spaarnwoude en Santpoort-Zuid.
Structuurvisie
Voor een nieuwe structuurvisie zijn in 2013 de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart en zijn verschillende sessies met de raad gehouden.
De nieuwe structuurvisie biedt de mogelijkheid om de ambities uit de Visie op Velsen 2025 en bestaande sectorale beleidsnota’s met elkaar
in verband te brengen en ruimtelijk te vertalen. Maar de Visie van Velsen geeft ook nieuwe ambities, namelijk op het gebied van ‘Kennisrijk
Werken in Velsen’. Deze worden waar mogelijk al in nieuwe strategische documenten meegenomen (Visie Bufferzone Amsterdam-Haarlem, Visie
Binnenduinrand, Visie Noordzeekanaalgebied). Met een structuurvisie als integraal ruimtelijk beleidskader kan de gemeente Velsen zich tevens
steviger positioneren bij ruimtelijke vraagstukken op bovenlokaal en regionaal niveau.

Subdoelstelling 9.1.1.b

Het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed alsmede de bewaking van het landschap
Toelichting op de prestatie(s):

Landschapsbeleidsplan
Om het landschapsbeleidsplan uit te voeren zijn diverse beleidsnotities opgesteld en voorbereidende en uitvoeringswerkzaamheden verricht. Zo
zijn er met twee bedrijven afspraken gemaakt over verbetering van hun terrein door beplanting aan te brengen. In Groeneveen zijn conform het
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landschapsbeleidsplan hagen aangeplant. In de Biezen zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de aanleg van drie paddenpoelen.
Verder zijn particulieren in dit gebied over de landschapselementenregeling (provincie Noord Holland) geïnformeerd en is een notitie over
paardenbeleid/verbrede landbouw opgesteld.

Groen- en waterplan
De uitvoeringswerken van het Groen- en Waterplan zijn al weer enige tijd met succes afgerond. Zo is het plan voor de herinrichting van het
Wijkeroogpark gepubliceerd in Topos, een internationaal vakblad voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het laatste project, de herinrichting
van sportpark Rooswijk, is in uitvoering. Afgesproken is dat er vanuit het Groen- en waterplan een financiële bijdrage wordt geleverd.

Subdoelstelling 9.2.1.

Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden
Toelichting op de prestatie(s):

Grote Hout
Begin 2013 is verder met Zeehaven IJmuiden gesproken over hun businesscase met bieding voor het kadeterrein van Grote Hout. De gemeente
heeft de BNG gevraagd om het voorstel van Zeehaven IJmuiden te beoordelen en te adviseren over de financiële afspraken. De overleggen leidden
begin 2013 tot de conclusie dat overname van het kadeterrein Grote Hout door Zeehaven helaas niet haalbaar was.
Om in het huidige economische klimaat een positieve impuls te geven aan de economie en de bouw besloot B&W in april om het kadeterrein Grote
Hout zelf in erfpacht uit te gaan geven aan markt-partijen (eindgebruikers) en de raad voor te stellen om als gemeente zelf te investeren in een zo
spoedig mogelijk herstel van de zeekade. Op deze manier kan de gemeente de risico’s voor marktpartijen beperken en daarmee de uitgifte van het
kadeterrein bevorderen, de subsidies behouden, en de economie, de bouw en de werkgelegenheid stimuleren. In juni stemde de raad in met een
investering door de gemeente in het herstel van de zeekade.
Met de provincie is overlegd over de planning en over het beschikbaar blijven van de WED- en de HIRB-subsidie. Ook is een aanvraag gedaan
voor de eerder door GS gereserveerde extra subsidie (UVA) voor het kadeherstel. Begin december heeft de provincie ook hiervoor een beschikking
afgegeven. Er zijn nu dus drie provinciale subsidies beschikbaar.
Eind 2012 zijn de eerste overleggen gevoerd met bedrijven die belangstelling hebben om zich te vestigen op het kadeterrein. De ingeschakelde
makelaars bereiden een marketingcampagne voor om het terrein breed onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt overlegd met Zeehaven
IJmuiden en Havenbedrijf Amsterdam over het meenemen van Grote Hout in hun acquisitieactiviteiten en over mogelijke verdergaande vormen van
samenwerking.
De verkoop van het droge deel van het terrein Grote Hout liep in 2013 gestaag door. Er is dit jaar ± 4000 m² grond op het Carré en omliggende
terreinen verkocht. Daarbij is de geraamde opbrengst per m² grond gehaald. Om de nieuwe bedrijven op het Carré goed te ontsluiten is een nieuwe
weg aangelegd, de Transportstraat. De aanleg van openbare nutsnetten voor gas, water en elektra is in 2013 afgerond, alle bestaande en nieuwe
bedrijven worden nu hierop aangesloten en de oude aansluitingen van de NAM worden begin 2014 afgesloten.
Programmaverantwoording 2013

94

Winkelcentrum Lange Nieuwstraat
In 2013 is een eerste stap gemaakt met de gewenste kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum te IJmuiden. Het openbare gebied wordt opnieuw
ingericht en de kiosken en luifels worden aangepast. Samen met de winkeliers en belanghebbenden is in 2013 een eerste schetsontwerp
gemaakt als basis voor een voorlopig ontwerp dat begin 2014 gepresenteerd wordt. Er is in 2013 veel aandacht geweest voor verbetering van de
samenwerking met de winkeliers en het verkrijgen van draagvlak voor het schetsontwerp. Die inspanningen hebben geleid tot een betere relatie
tussen gemeente en winkeliers.
Tevens heeft de gemeente een budget om het eigen vastgoed te voorzien van een nieuwe luifel die aansluit bij het nieuw ingerichte openbaar gebied.
In 2014 gaat de gemeente gesprekken voeren met de vastgoedeigenaren voor verbetering van hun vastgoed; dan wordt ook een start gemaakt met
de visieontwikkeling van het Velserduinplein.
Oud-IJmuiden
In 2013 is in Oud-IJmuiden de openbare ruimte aangepakt. Een deel van de wegen is vernieuwd.
Ook in dit project leidt de economische crisis tot stagnatie van de ontwikkeling.
In overleg met de ontwikkelaar en de betrokken woningcorporaties is gezocht naar mogelijkheden de bouw weer vlot te trekken, onder meer door
wijziging van het bouwprogramma. Voor één bouwblok heeft dat geleid tot het starten van de voorverkoop met naar verwachting start bouw in 2014.
Ten aanzien van het bouwblok tegenover het Thaliatheater zijn partijen dichter bij elkaar gekomen. Een doorstart is echter nog niet gemaakt.
Stadspark
In 2013 is begonnen met de definitieve inrichting van het park, zowel aan de zijde van het Gijzenveltplantsoen als van het Moerbergplantsoen. Ook
de skatebaan is hierin meegenomen. Naar verwachting is de inrichting van het park klaar in het tweede kwartaal van 2014.
Ondanks de aanhoudende crisis realiseerde Dura Vermeer in september 2012 70% voorverkoop voor 28 hofwoningen. Inmiddels zijn deze woningen
in het Moerbergplantsoen opgeleverd en is het terrein rond de woningen woonrijp gemaakt. Met Dura Vermeer wordt nu gesproken over de realisatie
van 24 hofwoningen aan de zijde van het Gijzenveltplantsoen.
Wijkermeerweg
Er is begin 2013 een beschikkingsaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland voor de verontreiniging op het voormalige NAM-terrein die
waarschijnlijk is ontstaan door een bedrijf aan de Wijkermeerweg. Na overleg met RWS (Rijkswaterstaat) over de aanpak heeft de provincie in
november 2013 de beschikking afgegeven met als conclusie dat de verontreiniging ernstig maar niet urgent is.
Een (deel)saneringsplan wordt opgesteld als onderdeel van het herstel van de kade.
In maart 2013 zijn de uitgangspunten voor de herstructurering bijgesteld door middel van een collegebesluit. De hieruit volgende werkzaamheden zijn
in uitvoering. Het voorlopig ontwerp met raming voor de buitenruimte is afgerond.
De uitgangspunten blijven hetzelfde: het realiseren van de ruimtelijke doelstellingen gekoppeld aan een sluitende grondexploitatie en het behouden
van de provinciale subsidie voor herstructurering en innovatief ruimtegebruik op bedrijventerreinen (HIRB).
Grote Buitendijk/Hofgeest
In april 2013 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in een brief haar medewerking toegezegd bij toekomstige aanpassing van
de contour van het bestaand bebouwd gebied (de zogenaamde rode contour). Hiermee is aan een belangrijke randvoorwaarde voor planvorming
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voldaan.
Uit een actualisatie van de woningmarkt blijkt dat de exploitatie van de gebiedsontwikkeling onder druk staat. Een gefaseerde uitvoering van het plan
en een scherpere definitie van het project zijn uitgangspunt. In november 2013 is een raadsbesluit genomen waarbij een krediet is verstrekt om de
financiële haalbaarheid van het plan scherper in beeld te brengen. Er wordt gewerkt aan een sluitende grondexploitatie.

Subdoelstelling 9.3.1.

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking,
rekeninghoudend met instroom van buitenaf. En de gewenste ontwikkeling zoals in de Visie op Velsen 2025 is weergegeven.
Toelichting op de prestatie(s)

Woonvisie 2025
De raad heeft in juni 2013 de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ vastgesteld.
Prestatieafspraken woningcorporaties
Op basis van de Woonvisie 2025 is de voorbereiding voor nieuwe prestatieafspraken gestart. De doorgaande veranderingen op het beleidsveld
wonen en het effect hiervan op de partijen vraagt om zorgvuldigheid en veel afstemming. In het vierde kwartaal van 2013 is een start gemaakt met
het formuleren van afspraken.
Woningmarkt- en woonwensenonderzoek
Voorbereiding van het vierjaarlijkse woningmarkt- en woonwensenonderzoek is gestart. Rapportage wordt verwacht in de eerste helft van 2014.
Velsen heeft deelgenomen aan een woononderzoek in de Metropoolregio. De conceptrapportage is eind 2013 beschikbaar gekomen, de afronding
vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014.
Woonruimteverdeling
De vernieuwing van de woonruimteverdeling (Wonen in Velsen) is in 2013 doorgezet. Van een optiemodel stappen de woningcorporaties over naar
een aanbodmodel waarbij de inschrijftijd meetelt in de toewijzing. Samen met de vier woningcorporaties is er een programma van eisen opgesteld en
is de uitwerking daarvan gestart. De vernieuwing van de woonruimteverdeling is op 6 januari 2014 ingegaan.
Skaeve huse
Mensen die structureel overlast veroorzaken zijn soms beter af in een woonunit. Deze woonunit’s zijn bekend als Skaeve huse. Eind 2012 is voor
het plaatsen van ‘scheve huisjes’ een voorkeurslocatie bekend gemaakt. In 2013 is een projectleider gestart voor deze ontwikkeling. Alvorens gestart
kan worden met planvorming is aan de provincie een prealabele vraag gesteld. De voorkeurslocatie aan de Broekeroog bevindt zich nu buiten de
contour van het bestaand bebouwd gebied (BBG of ‘rode contour’). De provincie wordt gevraagd of zij bereid is aan de plannen mee te werken. De
verwachting is dat in het eerste halfjaar van 2014 duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid van realisatie op deze locatie. Bij de planvorming worden
woningcorporaties en omwonenden nauw betrokken.
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Kernvoorraad
Op basis van het aanstaande woningmarkt- en woonwensenonderzoek zal de omvang van de kernvoorraad opnieuw worden vastgesteld.
Huisvestingswet
De invoering van de wet laat op zich wachten. Lokaal is gestart met een actualisatie van de huisvestingsverordening.
Starterslening
Het college heeft de raad voorgesteld om een starterslening te introduceren voor nieuwbouwwoningen in IJmuiden. Besluitvorming in de raad vindt in
2014 plaats.
Wonen, Welzijn, Zorg
De gemeente heeft Kennistafels georganiseerd met partijen uit het zorg- en woondomein om het vraagstuk van langer zelfstandig wonende ouderen
en verwachte leegstand in de bejaardenoorden in verzorgingshuizen in een vroeg stadium te bespreken. De tafels moeten leiden tot passende
oplossingen.
Regionaal Actieprogramma Zuid-Kennemerland en IJmond
In dit programma zijn de regiogemeenten en de provincie inspanningen in het woondossier overeengekomen. In dit kader is een onderzoek
uitgevoerd naar de gevolgen van de wijziging van de inkomensgrens in de sociale verhuur. Verder is het traject gestart om te komen tot een regioomvattend zoekgebied voor woningzoekenden in de sociale sector: (‘Huren bij de Overburen’).

Subdoelstelling 9.4.1.

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

Vergunningen
Door onder meer de extra inzet handhaving in het Middenhavengebied worden aanvragen om omgevingsvergunning ingediend nadat illegale
situaties zijn geconstateerd. Ook de handhavingsactie bij de Zeiler (illegale bergingen aan de voorzijde van de woningen) brengt met zich mee dat er
meer omgevingsvergunningen worden aangevraagd.
Daarnaast is veel tijd besteed aan een aantal grote projecten zoals de Brede School Velsen-Noord, uitbreiding PWN, uitbreiding Duin- en Kruidberg
en de nieuwe hoogspanningsmasten (380 KV), evenals voor de gerechtelijke procedure van de Roos en Beeklaan (bouwen van appartementencomplex) en de bezwaarprocedure van de Kweekerslaan (het oprichten van vier woningen).
De legesinkomsten van de grote projecten maakten het mogelijk de geraamde opbrengsten tijdens de 2e bestuursrapportage naar boven bij te stellen
nadat deze in de 1e bestuursrapportage naar beneden waren bijgesteld.
Uiteraard is de inzet doorgezet om de gemeenschap zo goed mogelijk te faciliteren en is de dienstverlening verder geoptimaliseerd.
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Toekomst Welstand
Per 1 maart 2013 is voor een oordeel over redelijke eisen van welstand niet altijd meer een advies van de welstandscommissie vereist. Vanaf 1
maart 2013 kan het college van B&W ook zonder zo’n advies een oordeel geven over de vraag of een bouwplan in overeenstemming is met het
welstandsbeleid. Met de nu gepubliceerde ‘kan-bepaling’ wordt de welstandstoets niet afgeschaft. Het gaat bij deze wetswijziging alleen om de vraag
wie het college ondersteunt bij de welstandsbeoordeling. Tot dusverre was het college wettelijk verplicht om de welstandscommissie om advies te
vragen, voortaan kan zo’n advies, desgewenst, achterwege blijven en dan wordt het collegebesluit alleen ambtelijk voorbereid. Voor de raad is dit van
belang aangezien zij gaan over de benoeming van de welstandscommissie en het welstandsbeleid bepalen.
Na de bijeenkomst met de raad in december 2012 en de stadswandeling met de commissie Stedelijk Schoon in mei 2013, heeft op 19 december een
sessie plaatsgevonden in de raad over de toekomstige invulling van de wettelijke eis van de welstandstoets en de welstandscriteria die daaraan ten
grondslag liggen.
WOB-verzoeken
De rechter heeft uitspraak gedaan dat de kosten voor het kopiëren van stukken bij een WOB-verzoek niet in rekening mogen worden gebracht. De
tendens is zichtbaar dat kopieën van vergunningen uit het bouwarchief niet meer bij de balie worden opgevraagd en derhalve betaald moeten worden
maar via een WOB-verzoek gedaan worden. De behandeling hiervan vergt gemiddeld meer tijd.
Indicatoren

Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.1
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012

Aantal bestemmingsplannen besluitvormingsrijp

waarde

Gemeente Velsen 2010

3

5

Streef-waarden 2013

Realisatie 2013

2

6

Indicatoren bij hoofddoelstelling 9.3
Indicator
Woningvoorraad
aantal woningen in de kernvoorraad

Type

Bron

prestatie Woningmarktonderzoek

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013 Realisatie 2013
2009

5800 (*)

(**)

10.000

10.000

2

(***)

3

3

(*) de kernvoorraad in 2013 is
10.700 woningen
-

startdocumenten
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Toelichting indicator woningvoorraad
In relatie tot de omvang van de EU-doelgroep met een inkomen tot € 34.000 zijn er in Velsen ruim voldoende huurwoningen beschikbaar. De EUdoelgroep in Velsen omvat 11.200 huishoudens, waarvan er 8.200 in een huurwoning wonen (de rest woont in een koopwoning) (info CBS). Voor
deze groep zijn 10.700 huurwoningen beschikbaar. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over de streefcijfers omtrent het aantal woningen
in de kernvoorraad voor 2016 en 2017. Deze zijn nu derhalve nog niet beschikbaar. Het woningmarktonderzoek wordt in het najaar gehouden
(4-jaarlijks).

Overig:

(**) Het woningmarktonderzoek wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd.
(***) Er zijn geen startdocumenten opgesteld i.v.m. het feit dat er geen bouwactiviteiten zijn.

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 9
Ruimtelijke ordening en wonen

Rekening 2012

Primitieve begroting
2013

Begroting 2013 incl.
wijzigingen

Rekening 2013

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Lasten

10.768

26.430

27.112

15.669

11.443

Baten

-2.829

-20.125

-20.882

-10.530

-10.351

Resultaat vóór bestemming

7.939

6.305

6.230

5.138

1.092

50

50

0

645

-645

-889

-480

-514

-589

75

7.100

5.875

5.717

5.194

524

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming
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Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Programmadoelstelling
Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente Velsen versterken.
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Doelenboom

Hoofddoelstellingen
C6101 Integrale veiligheid
C6102 Openbare orde
Hoofddoelstelling 10.1.
Veilige leef- en woonomgeving
- Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
C6101 Integrale veiligheid
C6102 Openbare orde
Hoofddoelstelling 10.2.
Bedrijvigheid en veiligheid
Het stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat
voor bezoekers en ondernemers door het bevorderen van de veiligheid

C6101 Integrale veiligheid
C6102 Openbare orde
Hoofddoelstelling 10.3.
Jeugd en veiligheid
- Het terugdringen van overlast en criminaliteit die gepleegd wordt door
jongeren
C6101 Integrale veiligheid
C6103 Crisisbeheersing gemeentelijke diensten
C6104 Brandbestrijding Lokaal
C6105 Rampenbestrijding
Hoofddoelstelling 10.4.
Fysieke veiligheid
- Het bevorderen van veiligheid op het gebied van verkeer, bouw, evenementen en brandveiligheid
- Preparatie op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding
C 6101 Integrale veiligheid
C 6102 Openbare orde
Hoofddoelstelling 10.5.
Integriteit en veiligheid
- Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie,
georganiseerde criminaliteit en non- integer bestuurlijk handelen
Programmaverantwoording 2013

Subdoelstellingen

Prestaties

- De inwoners van Velsen zich
veiliger laten voelen in de eigen
woonbuurt
- Het aanpakken van woninginbraken en vernielingen

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

- Het aanpakken van horecaoverlast en tegengaan van
winkeldiefstal en diefstal uit
bedrijven

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

- Het aantal vernielingen door
jeugd verminderen, het aanpakken van jeugdoverlast
- Het ontmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren

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

- Bevorderen van verkeersveiligheid
- Bevorderen van bouwveiligheid

- Optimaal registreren van het aantal letsel-verkeersongevallen
(ziekenhuis-geregistreerden) in periode 2011-2014 van gemiddeld

- Vroegtijdig signaleren van organisatie-criminaliteit en georganiseerde
criminaliteit
- Terugdringen van gevallen van
discriminatie
- Minimaliseren van polarisatie en
radicalisering (voor zover aan de orde)
en non-integer bestuur

- Terugdringen van het aantal gevallen van discriminatie in 2014 t.o.v.
2009
- Voorkomen non-integer bestuur door inzet van het bibob-instrumentarium en samenwerking met het RIEC
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Uitgangspunten voor dit programma
In 2010 was een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Gemeentewet. Dit zou voor de gemeente betekenen dat er een verplichting ligt om ten
minste eenmaal in de vier jaar een veiligheidsplan vast te stellen. Ook zou de burgemeester een specifieke rol (zorgplicht) toebedeeld krijgen om zijn/
haar gezagspositie te versterken. Inmiddels beschikt 90% van de gemeenten over een integraal veiligheidsplan en acht de Minister van Veiligheid en
Justitie het niet meer noodzakelijk om het vaststellen als een wettelijke verplichting vast te leggen. Het wetsvoorstel is daarom ingetrokken per 4 juni
2013.
Dit heeft verder geen consequenties voor Velsen omdat de gemeente eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vaststelt en de regie
nadrukkelijk bij de gemeente ligt. De rijksoverheid verwacht van de gemeenten op het gebied van veiligheid duidelijk steeds meer inzet. Het college
zet nadrukkelijk in op zijn regierol op dit terrein en zoekt de samenwerking met de inwoners en partners in de vormgeving daarvan. Daarnaast zet het
college de komende tijd in op integraliteit van het veiligheidsbeleid, dat wil zeggen dat veiligheid als thema onderdeel moet zijn van alle beleidsvelden
waarop het college handelt.
Contextomschrijving
Eenmaal per twee jaar wordt de Leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Deze meting heeft in de maanden april/mei 2013 plaatsgevonden. Het primaire
doel van de Leefbaarheidsmonitor is het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau. De
uitkomsten zijn gepresenteerd in diverse overleggen.
In 2013 is op basis van het Jaarplan Integrale Veiligheid 2012 gewerkt aan de doelen zoals gesteld in de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014.
Beoogd wordt deze doelen in vier jaar te realiseren.
De (nieuwe) Politiewet is sinds 1 januari 2013 van kracht en de politieorganisatie die op deze wet is gebaseerd, zal pas in 2015 een feit zijn.
Per 1 januari 2013 heeft de gemeente Velsen het basisteam IJmond (Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen).
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014
• Wet op de Veiligheidsregio’s
• Leefbaarheidsmonitor 2013
• Perspectiefnota 2013
• Bestuursrapportages 2013
• Visie op Velsen 2025
• Structuurvisie
• Kadernota Integraal Toezicht en handhaving Velsen 2013-2016
• BOA-nota 2013
• Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016
• Wijkgerichte Dienstverlening
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Subdoelstelling 10.1.1

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
Toelichting op prestatie(s):
Plannen en acties om de kwaliteit van de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving te verbeteren worden grotendeels via de wijkgerichte
dienstverlening uitgevoerd. In de wijkteams wordt met de wijkactoren besproken welke acties en interventies nodig zijn om de leefbaarheid in de
wijken te verbeteren. De prestaties uit de doelenboom zijn opgenomen in de kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014.
De eerste prestatie is dat het percentage inwoners van Velsen dat zich in 2014 in de eigen woonbuurt onveilig voelt met 2% gedaald moet zijn in
2014 ten opzichte van 2009.
De onveiligheidsgevoelens van de Velsenaren zijn gemeten in de Leefbaarheidsmonitor 2013. Daaruit komt naar voren dat het percentage inwoners
dat zich wel eens onveilig voelt niet is gedaald, maar juist is gestegen tussen 2009 en 2013. Ook in de eigen woonbuurt voelt men zich vaker wel
eens onveilig.
Wel kan een nuancering worden aangebracht. In de Leefbaarheidsmonitor is ook gevraagd aan de inwoners die zich wel eens onveilig voelen hoe
vaak dit voorkomt: zelden, soms of vaak. Hieruit is naar voren gekomen dat in 2013 het percentage inwoners dat zich soms of vaak onveilig voelt, is
gedaald ten opzichte van 2009.
Conclusie is dat het percentage van inwoners dat zich wel eens onveilig voelt is gestegen, maar dat men zich gemiddeld wel minder vaak onveilig
voelt.
De tweede prestatie is dat het aantal woninginbraken dat in 2014 bij de politie wordt geregistreerd even hoog is als in 2009. Vanaf 2009 is
een stijgende lijn te zien in het aantal geregistreerde aangiften bij de politie. Uit een prognose van de cijfers van 2013 lijkt het er echter op
dat deze stijging niet doorzet. De aanpak van woninginbraken heeft bij de politie in Velsen momenteel hoge prioriteit. Naast een structurele en
gerichte aanpak worden diverse acties gehouden om woninginbraak te bestrijden en te voorkomen. Zo zijn in samenwerking met de wijkteams
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de aanpak en de preventie van woninginbraken.
De derde prestatie is dat het slachtofferschap van vernieling in 2014 niet is gestegen ten opzichte van 2009. In 2009 is 13,4% van de inwoners
slachtoffer geworden van vernieling. Het doel is dat dit percentage in 2014 niet is gestegen. Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt dat 13,6%
slachtoffer van vernieling is geworden. Het percentage is dus ongeveer gelijk gebleven. Bij vernieling is een duidelijke relatie met jeugd te zien en de
aanpak van jeugdoverlast is een van de speerpunten van de wijkteams.
De vierde prestatie is dat de registratie van meldingen bij de politie van de delicten geweld, mishandeling, bedreiging en openbare dronkenschap
niet stijgt. Het aantal meldingen van geweldsdelicten (ruzie en vechtpartij) is in 2012 ten opzichte van 2011 licht gestegen. Bij mishandeling was de
afgelopen jaren een daling te zien in het aantal aangiften maar dat is in 2012 weer gestegen. Het aantal geregistreerde aangiften van bedreiging is de
laatste jaren stabiel. De aanpak van geweldsdelicten heeft bij de politie al jaren hoge prioriteit.
De vijfde prestatie is het zichtbaarder maken van huiselijk geweld en het aantal meldingen niet te laten stijgen. Sinds 2013 heeft de gemeente Velsen
een meldcode huiselijk geweld. De meldcode is wettelijk verplicht en heeft als functie om adequaat te reageren bij signalen van huiselijk geweld.
Binnen de gemeente zijn aandachtfunctionarissen huiselijk geweld aangewezen voor advies en hulp.
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Subdoelstelling 10.2.1

Het stimuleren van een aantrekkelijk vestiging- en ondernemingsklimaat voor bezoekers en ondernemers door het bevorderen van de veiligheid.
Toelichting op prestatie(s):
De cijfers van winkeldiefstallen en diefstal uit bedrijven zijn momenteel niet beschikbaar. Verwacht wordt dat deze op korte termijn wel beschikbaar
zullen zijn in het kader van het jaarplan Integraal Veiligheid Beleid 2014.
Het voormalig Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing heet nu Samen Veilig Ondernemen; deze groep organiseert overval-, winkeldiefstal- en
agressietrainingen voor ondernemers. De gemeente is betrokken via de zogenaamde Kwaliteitsmeter Veilig Ondernemen (KVO) die voor een aantal
winkelgebieden geldt. Hierin worden afspraken gemaakt over te treffen maatregelen om een veilig ondernemersklimaat te scheppen.

Subdoelstelling 10.3.1

Het terugdringen van overlast en criminaliteit gepleegd door jongeren.
Toelichting op prestatie(s):
De aanpak van jeugdoverlast geschiedt via de wijkgerichte dienstverlening. In de wijkteams wordt dit onderwerp besproken met de wijkactoren en
worden er maatregelen voorgedragen om jeugdoverlast terug te dringen, zo nodig met een plan van aanpak.
De prestaties uit de doelenboom zijn opgenomen in de kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014.
De eerste prestatie (uiterlijk te realiseren in 2014) is dat de ervaren overlast van jeugdoverlast in ten opzichte van 2009 niet is gestegen. De ervaren
jeugdoverlast is gemeten door middel van de Leefbaarheidsmonitor. De ervaren overlast van groepen jongeren is in drie achtereenvolgende
metingen gedaald: van 18% in 2009 naar 14% in 2013.
De tweede prestatie is dat het aantal vernielingen door de jeugd in 2014 ten opzichte van 2009 moet zijn afgenomen. Vernieling door de jeugd is
geen registratiecategorie in de Leefbaarheidsmonitor en bij de politie. Aangenomen wordt dat het grootste deel van vernieling door jongeren wordt
gepleegd. De ervaren beschadiging of vernieling van auto’s in eigen buurt is in 2013 ten opzichte van 2009 licht afgenomen. De ervaren vernieling
van bushokjes en telefooncellen is sterk afgenomen. Ook bij de politie is minder vernieling geregistreerd. In 2011 werden nog 545 aangiften
geregistreerd door de politie. In 2012 is dit aantal afgenomen tot 472.
De derde prestatie is dat in 2014 het alcoholgebruik onder jongeren met vijf procentpunt moet zijn gedaald van 47% naar 42% en het overmatig
alcoholgebruik van 33% naar 28%. Of deze prestatie is behaald zal in 2014 blijken. Dan zijn de resultaten bekend van het vijfjaarlijks onderzoek van
de GGD over alcoholgebruik van jongeren in Kennemerland.
Vermindering van schadelijk alcoholmisbruik onder jongeren is zowel nationaal, regionaal als lokaal een speerpunt. Dit uit zich bijvoorbeeld in de
verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar vanaf 1 januari 2014 en in een regionaal alcoholmatigingsplan. Ook in de
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 is vermindering overmatig alcoholgebruik als een van de speerpunten benoemd. Daarnaast is in de
Kadernota Jeugdbeleid 2012-2016 een gezonde leefstijl bij kinderen/jeugdigen een belangrijk thema.

Programmaverantwoording 2013

104

Suboelstelling 10.4.1

Het bevorderen van veiligheid op het gebied van verkeer, bouw, evenementen, en brandveiligheid.
Preparatie op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Toelichting op prestatie(s)
In mei 2012 is in de Veiligheidsregio Kennemerland de intergemeentelijke crisisorganisatie van start gegaan. Na de omslag in 2012 naar een
intergemeentelijke crisisorganisatie bevolkingszorg volgde een verdere inhoudelijke aanpassing van het deelplan Bevolkingszorg.
Deze aanpassing liep samen met enkele (landelijke) ontwikkelingen, waaronder het rapport ‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’
van de commissie Bruinooge, en de landelijke slachtofferinformatiesystematiek (SIS). Daarnaast zijn er in de regio nieuwe inzichten ontwikkeld
naar aanleiding van ervaringen bij de Poldercrash, waarbij burgers en omstanders een grotere mate van (zelf)redzaamheid lieten zien dan waar de
hulpverleningsdiensten op anticipeerden.
In 2013 werd duidelijk dat een inhoudelijke aanpassing van het deelplan Bevolkingszorg onvoldoende zou zijn. Dit heeft geleid tot een nieuw concept
Bevolkingszorg met de volgende uitgangspunten:
1. Reactief: meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden;
2. Vraaggericht: behoeften burgers en bedrijven staan centraal;
3. Lokaal: ter plaatse zicht krijgen op én direct leveren van wat er nodig is;
4. Routinematig: aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
In december 2013 heeft hierover definitieve besluitvorming plaatsgevonden in het bestuur van de Veiligheidsregio. De prognose is dat het nieuwe
concept in 2014 operationeel zal zijn.
Door vergunningen te verlenen, bevordert de gemeente de veiligheid van de bouw en van evenementen. Alle vergunningen worden getoetst aan de
geldende wet- en regelgeving.
De gemeente Velsen is binnen de regio vaste partner in bestaande overleggen waar de veiligheid op het Noordzeekanaal en Tata Steel centraal
staan. De incidentbestrijdingsplannen zijn actueel en er hebben verschillende oefeningen plaatsgevonden.
In de Veiligheidsregio wordt nog volop gewerkt aan de capaciteitsanalyse. Deze analyse wordt gemaakt aan de hand van het risicoprofiel waaraan
de raad input heeft gegeven. In de capaciteitsanalyse worden aanbevelingen gedaan om de zes prioritaire risico’s uit het risicoprofiel beter te
beheersen. Een deel van de aanbevelingen is erop gericht om de crisisorganisatie als geheel nog efficiënter en rendabeler te maken. In totaal zijn 14
aanbevelingen naar voren gekomen.
De strategische aanbevelingen worden opgenomen in het in 2014 op te stellen regionaal beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018. De overige
aanbevelingen worden in jaarplannen en werkplannen van de verschillende dienstonderdelen opgenomen.

Subdoelstelling 10.5.1

Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie, georganiseerde criminaliteit en non-integer bestuurlijk handelen.
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Toelichting op prestatie(s)

Bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit
Criminaliteit heeft vaak vertakkingen in de gemeenschap. Bijvoorbeeld doordat criminelen gebruik maken van panden (horeca, vrijkomende
bedrijfsgebouwen etc.) of doordat zich lokale criminele netwerken ontwikkelen, bijvoorbeeld ontstaan uit jeugdbendes. De lokale gemeenschap kan
daarvan de effecten ervaren door verloedering of (een gevoel van) onveiligheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het opwerpen van barrières
tegen en de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Bijvoorbeeld via (het weigeren van) vergunningen, door toezicht en handhaving
of panden te sluiten. Verreweg de meeste gemeenten, waaronder ook Velsen, erkennen de mogelijkheden die zij hebben voor bestuurlijke bestrijding
van (georganiseerde) criminaliteit en hebben die rol ook beleidsmatig vastgelegd (beleid inzake de Wet Bibob).
In juni 2013 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor het project “Revitalisering Havengebied”. Het bedrag is in de meerjarenbegroting
opgenomen, als een reserve met een looptijd van drie jaar. Voorts zijn jaarschijven aangebracht, waarbij voor 2013 € 150.000 is gereserveerd. De
voortgang van het project in 2013 is verlopen binnen de afgesproken jaarschijf.
Het project vindt plaats in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie (landelijke eenheden en de politie Noord-Holland),
De Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst, de Douane en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland. De
samenwerking met de partners in het project verloopt positief. De partners zijn positief over de ontwikkelingen en bereikte resultaten. De focus voor
de gemeente ligt bij de handhaving van illegale bewoning. In 2013 hebben twee controleacties plaatsgevonden specifiek gericht op illegale bewoning,
waarbij op 8 locaties illegale bewoning werd aangetroffen, waarbij op een adres kamerverhuur plaatsvond. Intussen is de bewoning op de locaties
beëindigd.

Ontwikkelingen Bibob instrument
Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan.
Met het oog op de gewijzigde, uitgebreide Wet Bibob zal in de eerste helft van 2014 een voorstel worden gedaan tot vaststelling van (nieuw) beleid
voor nieuwe aan de Wet Bibob onderhevige zaken. Dan moet met name worden gedacht aan vastgoedtransacties waarbij de gemeente als civiele
partij is betrokken. Dit voorstel bevat tevens een evaluatie van het vigerende Bibob-beleid; als de uitkomsten van de evaluatie daartoe aanleiding
geven, worden er voorstellen gedaan om het beleid aan te passen.
Integrale aanpak op basis van RIEC-convenant
Bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke,
strafrechtelijke en fiscale aanpak hand in hand. Het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) ondersteunt het openbaar bestuur bij de
bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Het RIEC-convenant verschaft een structuur voor de samenwerking tussen diverse overheidsinstanties bij een
multidisciplinaire aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Velsen op het vlak van de bestuurlijke aanpak een belangrijke ontwikkeling in gang gezet. De gemeenteraad
besloot deel te nemen aan een samenwerkingsverband dat is gericht op de revitalisering van het havengebied; dit kan als belangrijke doorbraak
worden gezien. Na een intensief voorbereidingsproces is dit project in juni 2013 gestart. Het project behelst samenwerking tussen diverse
overheidsinstanties onder de vlag van het RIEC-convenant. Het RIEC is voorts nauw betrokken bij de voor het project benodigde uitwisseling van
informatie tussen de ketenpartners. In het project ligt de focus voor de gemeente op de revitalisering van het havengebied (Visie op Velsen 2025).
Naast de reguliere toezicht- en handhavingactiviteiten wordt het Bibob-instrument actief ingezet voor het project.
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Indicatoren
Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.1.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2014

Realisatie 2013

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

Effect Leefbaarheidsmonitor 2011

26%

#

20%

26%

% inwoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
in eigen buurt

Effect Leefbaarheidsmonitor 2011

64%

#

67%

76%

Indicatoren bij hoofddoelstelling 10.3.
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2014 Realisatie 2013

% inwoners dat aangeeft overlast te hebben van
jongeren

Effect

Leefbaarheidsmonitor 2011

16%

#

18%

14%

Het symbool ‘#‘ staat voor: in dat jaar vindt geen meting plaats.

Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 10
Openbare orde en veiligheid

Rekening
2012

Primitieve
begroting 2013

Begroting
2013 incl.
wijzigingen

Rekening 2013

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Lasten

7.698

7.501

7.586

7.635

-49

Baten

-137

-52

-52

49

-101

Resultaat vóór bestemming

7.561

7.449

7.534

7.684

-150

Storting aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

-150

-112

-38

7.561

7.449

7.484

7.572

-188

Resultaat na bestemming
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Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
Programmadoelstelling

Adequaat besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven van Velsen.
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Doelenboom

Hoofd doelstellingen		
Hoofddoelstelling 11.1.
Raad(sondersteuning
Collegeproducten
C 6121 Raad
C 6122 Raadsondersteuning

Hoofddoelstelling 11.2.
College van B&W
Collegeproducten
C 6131 College van B&W
C 6133 Bestuursondersteuning
Hoofddoelstelling 11.3.
Persoonsdocumenten en
Burgerlijke stand
Collegeproducten
C 6111 Persoonsdocumenten en
burgerlijke stand

Hoofddoelstelling 11.4.
Communicatie
Collegeproducten
C 6113 Communicatie en voorlichting

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

Prestaties

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

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

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

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

Subdoelstelling 11.3
- Hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de
inwoners van de gemeente Velsen
- Efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten
betreffende bevolkingszaken
- Behouden van de vertrouwelijkheid,
integriteit, en beschikbaarheid van informatie

- Een zo een actueel, betrouwbaar,correct en een
zo volledig mogelijke ‘basisregistratie personen’ (GBA) te hebben
- Tevredenheid van de burgers over de dienstverlening op het gebied van
Burgerzaken
- Uitvoeren en naleven van het beveiligingsplan Burgerzaken
- Het jaarlijks maken van een risicoanalyse

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

- Actieve betrokkenheid door inwoners en (maatschappelijke) organisaties
bij (voorbereiding van) beleid en projecten

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

- Een zo actueel, betrouwbaar, correct en volledig mogelijke basisregistratie Wet Onroerende Zaken (WOZ) en overige Belastingbestanden
- Tevredenheid van de belastingplichtigen over de dienstverlening op het
gebied van Belastingen en Invordering
- Uitvoeren en naleven van het beveiligingsplan Belastingen en
invordering
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Uitgangspunten voor dit programma
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de
bestuurde gemeenschap. Goed openbaar bestuur is gegrondvest op de democratische principes van het Nederlands staatsbestel. Het bestuur weet
wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet. Het bestuur gedraagt zich behoorlijk in zijn contacten met burgers. Het bestuur is
duidelijk over de doelen van de organisatie en neemt daartoe de nodige beslissingen en maatregelen, in overeenstemming met wet- en regelgeving,
en kan deze rechtvaardigen. Het bestuur kent een continu proces van transparantie, zelfreflectie en verbetering en is bereid zich regelmatig en
ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.
Deze uitgangspunten, die de hoofdbeginselen zijn van de code goed openbaar bestuur, zijn leidend voor het bestuur van Velsen. Zij liggen niet alleen
aan de basis van programma 11 van de begroting, maar aan de basis van alle keuzes die in deze begroting worden gemaakt.
Contextomschrijving

Gemeentebestuur
De gemeente kent een drietal bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.
Gemeenteraad
Van de gemeentelijke bestuursorganen is de gemeenteraad het beleidsbepalende orgaan. De raad bestaat uit raadsleden die door de inwoners zijn
gekozen om binnen Velsen hun partijpolitieke programma te verwezenlijken. De kerntaak van de gemeenteraad is politieke sturing geven op die
onderwerpen die tot de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de raad horen en – meer algemeen – het gemeentelijk beleid bepalen door de
begroting, verordeningen en beleidsnota’s vast te stellen.
Sinds de invoering van het zogeheten dualisme in 2002 zijn de rollen van enerzijds gemeenteraad en anderzijds college van burgemeester en
wethouders gescheiden en duidelijker gedefinieerd. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd en – wanneer de raad het vertrouwen
in hen opzegt – ontslagen. De gemeenteraad heeft daarin drie rollen: volksvertegenwoordiging, (vooraf) de beleidskaders vaststellen en (achteraf)
controleren of de uitvoering van het beleid conform de vastgestelde kaders heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad wordt ondersteund door de
griffie bestaande uit de raadsgriffier en enkele griffiemedewerkers.
College van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke
regelingen (het zogeheten medebewind). Als dagelijks bestuur is het college de eerst verantwoordelijke voor de financiën van de gemeente.
Daarnaast voert het college het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. De wethouders worden door de raad benoemd. Als één van
de raadsleden tot wethouder wordt benoemd, verliest hij/zij het raadslidmaatschap. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van buiten de eigen
kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt. De huidige raad en het huidige college zijn in functie sinds de verkiezingen in
2010. In dat jaar is aan de hand van het coalitieakkoord een collegeprogramma geschreven met de titel ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’. Dit
programma omvat heldere doelstellingen waarop het college zich richt in haar bestuursperiode. Aan dat beleidskader is in 2011 de Visie op Velsen
2025 ‘Kennisrijk werken in Velsen’ toegevoegd. In het verlengde van deze beleidsdocumenten heeft het college zich bezonnen op de gemeentelijke
taken naast de taken die de wetgever de gemeenten oplegt en zal opleggen. In dat laatste verband zijn de bestuursafspraken van 2011 tussen
rijksoverheid en VNG voor de komende jaren verder richtinggevend. Hoe zich dit gaat vertalen, is nog niet goed duidelijk.
Binnen de beleidsvrijheid die de gemeente in haar takenpakket heeft, maakt het college keuzes, die worden vertaald in de begroting.
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Burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. Hij/zij wordt benoemd door de Kroon. De burgemeester heeft een
aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden.
Zo is hij verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente en heeft hij een eigen ‘zorgplicht’ ten aanzien van
bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid en de goede samenwerking met andere overheden.
Communicatie en voorlichting
De samenleving is constant in beweging. Dit geldt dus ook voor Velsen dat hierop moet reageren, anticiperen en moet verbinden. Door trends en
landelijke ontwikkelingen te volgen kijken gemeenten zowel bestuurlijk als ambtelijk naar kansen, bedreigingen en ontwikkelingen om vervolgens de
juiste keuzes en beleid te maken. Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan legitimatie van beleid en het stelselmatig bouwen aan verbindingen.
Ook is de laatste jaren het accent steeds meer komen te liggen op de strategische communicatie.
In al deze ontwikkelingen voert de algemene trend van een reactieve naar een proactieve houding en instelling van de gemeente de boventoon. Dit
proactieve zit ook steeds meer in het actief luisteren naar datgene wat er in de samenleving speelt.
Voor Velsen geldt dan ook dat communicatie een essentieel middel is om de relatie tussen gemeenschap en gemeentebestuur te ondersteunen.
Interne communicatie (dus binnen de eigen gemeentelijke organisatie) loopt hierbij samen op met de externe communicatie. Binden en verbinden zijn
hierbij belangrijke elementen.
Alleen al kijkend door de bril van de Visie op Velsen 2025 en de strategische agenda 2013-2016 is er sprake van twee kaders die vragen om heldere
verbindingen tussen inwoners, bestuurders, medewerkers, maar ook met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere overheden. Het
inzetten van instrumenten om de verschillende doelgroepen te bereiken zal moeten mee evolueren: van meer traditionele naar moderner/actueler
instrumenten.
Vigerend beleidskader en overige verwijzingen
• Collegeprogramma 2010-2014
• Visie op Velsen 2025
• Perspectiefnota 2013
• Wetten, zijnde de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet Waardering Onroerende Zaken
• WOZ), de Gemeentewet, de Algemene Wet Bestuursrecht, Wet kosten bestuurlijke voorprocedures, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de Invorderingswet 1990 en verschillende uitvoeringsregelingen van diverse wetten.
• Coalitieakkoord 2010-2014 Velsen
• Collegeprogramma 2010-2014 Uitgeest, dit in het kader van de dienstverlening aan deze gemeente
• Nota Burgerparticipatie
• Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens GBA 2010
• Reglement GBA 2011
• GBA Beheerregeling Velsen 2011
• Raadsbesluiten middels de begroting met betrekking tot 100% kostendekking bij rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting
(doelbelasting)
• Gemeentelijke belastingverordeningen 2011 van Velsen en Uitgeest
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Subdoelstellingen 11.1 en 11.1.a

Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden door de gemeenteraad
Toelichting op prestatie(s)

De kaderstellende rol van de raad
In 2013 heeft de raad besloten het zwaartepunt wat betreft de politieke beleidsbepaling te leggen op de Perspectiefnota in plaats van op de
begroting. Voorheen werden bij de Perspectiefnota weliswaar ook uitgangspunten voor het beleid van het volgende jaar geformuleerd, maar de
politieke keuzes werden gemaakt bij de vaststelling van de begroting. Door voor de zomer de belangrijkste beleidsuitgangspunten met elkaar vast
te stellen – en daarbij ook de algemene beschouwingen te houden – is er meer ruimte voor de raadsleden om goede afwegingen te maken en te
proberen met elkaar tot compromissen te komen in plaats van te (moeten) volstaan met besluitvorming bij meerderheid.
Het college heeft op deze manier ook meer houvast voor de opstelling van de begroting en kan rekening houden met de standpunten van de raad.
De begroting kan beschouwd worden als de financiële vertaling waarbij de raad toetst of de eerder gemaakte politieke keuzes op de juiste wijze zijn
uitgewerkt in concrete beleidsvoorstellen en vertaald in geld. Deze werkwijze is tijdens het bestuurlijk proces van de perspectiefnota 2013/begroting
2014 goed bevallen.
Regionale samenwerking
In 2012 hebben de raden van de vier IJmondgemeenten opdracht gegeven voor een ‘Kansenonderzoek Regionale Samenwerking IJmond’. Na de
presentatie van dit Kansenonderzoek in 2013 is vanuit de vier gemeenteraden unaniem besloten de samenwerking te versterken.
Als eerste stap in de samenwerking is het initiatief genomen om een flexibel samen te stellen IJmond raadscommissie in te stellen om gezamenlijk de
besluitvorming over bovenlokale onderwerpen voor te bereiden.
Vergaderingen
In het hele jaar 2013 heeft de raad vergaderd in het Tata Steel Stadion, een locatie met een heel eigen sfeer en prima ondersteuning, maar niet
ingericht als vergaderlocatie voor een gemeenteraad. Tot het eind van het jaar moest heel veel ambtelijke en externe energie worden besteed aan
het operationeel maken en houden van de geluidsvoorzieningen. Dat heeft zijn weerslag gehad op de geluidsverslagen op de website die helaas
verre van professioneel zijn. Ook voor de raadsleden was het een jaar van improviseren, omdat er geen eigen fractiekamers en geen makkelijk te
reserveren vergaderruimtes voor hen beschikbaar waren.
In de opzet van het Raadsplein zijn geen grote wijzigingen aangebracht, alleen kleine aanpassingen in bijvoorbeeld het Actualiteitenuurtje.
Raadsplanning
De regiegroep ‘Raadsplanning’, bestaande uit drie raadsleden, twee collegeleden, de gemeentesecretaris en de griffier/raadsadviseur heeft
regelmatig de raadsplanning besproken en waar nodig aangepast. Als instrument om de inbreng van burgers, maatschappelijke instellingen en
bedrijven te sturen en te bewaken heeft de raadsplanning zijn nut (nog) niet bewezen. Daar is waarschijnlijk toch meer gerichte inzet van de gehele
raad en het college voor nodig.
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Raadsondersteuning
De gemeentelijke website: raad.velsen.nl en de App RaadVelsen raken steeds meer ingeburgerd, ook bij college, ambtelijke organisatie en
geïnteresseerde inwoners. Door de externe vergaderlocatie is in 2013 geen verdere verbetering in de verslaglegging van de vergaderingen bereikt,
daar wordt voor 2014 aan gewerkt.

Subdoelstelling 11.2

Het college van B&W voert binnen de door de raad vastgestelde kaders een slagvaardig bestuur. Aan de basis hiervan ligt een collegeprogramma,
waarin de te bereiken doelen helder zijn verwoord.
Toelichting op prestatie(s)
Ook in 2013 heeft de raad weer diverse kaders vastgesteld waarbinnen het college de uitvoering ter hand neemt. Voor de realisatie op de
verschillende onderdelen wordt verwezen naar de algemene inleiding en de verantwoording op het niveau van de inhoudelijke programma’s.

Subdoelstelling 11.3.1

Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Velsen.
Toelichting op prestatie(s)
Aan de hand van kwaliteitsmodules, informatiebeveiligingsplan Burgerzaken, kwartaalrapportages en workshops GBA vindt er structurele
kwaliteitsverbetering van de persoonsgegevens plaats van de inwoners van Velsen. Er is voortdurend aandacht voor de kwaliteit. Tevens vinden er
maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats om de kwaliteit van de persoonsgegevens te borgen. Vanaf 2014 is het verplicht een zelfevaluatie te
houden welke wordt beoordeeld door het Ministerie. Indien nodig worden steekproeven gehouden

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
In het kader van de kwaliteits- en voortgangsbewaking en met het oog op de driejaarlijkse wettelijk voorgeschreven beheerinspectie is bij de
gemeente Velsen een pre-inspectie uitgevoerd. Daaruit is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die toegepast moeten worden voordat de
eerder genoemde beheerinspectie plaatsvindt. Aan deze aanbevelingen is voldaan.

Subdoelstelling 11.3.2

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken.
Toelichting op prestatie(s)
Door het toepassen van Leanmanagement en producttransformaties zijn de werkprocessen met betrekking tot klantcontacten van de producten van
de werkeenheid Burgerzaken efficiënter en effectiever ingericht. Dit heeft de klanttevredenheid verhoogd.
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Subdoelstelling 11.3.3

Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.
Toelichting op prestatie(s)
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken en het maken van een risicoanalyse worden of zijn maatregelen
genomen die de risico’s op het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften betreffende informatiebeveiliging,
in voldoende mate af dekt. Het is wel zaak om alle geïdentificeerde risico’s en getroffen of geplande, maatregelen blijvend te monitoren. Het
informatiebeveiligingsplan Burgerzaken wordt elk jaar geactualiseerd en de risicoanalyse Burgerzaken wordt elk jaar uitgevoerd

Subdoelstelling 11.4

Via (burger)participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van en samenwerking met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake
activiteiten die een wijk, groep of de samenleving raken
Toelichting op prestatie(s)
Bij burgerparticipatie nemen individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties deel aan het realiseren van oplossingen van
vraagstukken in de publieke omgeving. Dit vereist een continue inspanning van alle betrokkenen, zowel intern als extern. Burgerparticipatie op zich is
geen statisch beleidsonderdeel. Het is enerzijds een manier van werken waarbij voornoemde partijen actief en creatief bij een onderwerp benaderd
en betrokken worden. Waarbij overigens wel duidelijk is dat niet alle onderwerpen geschikt zijn voor burgerparticipatie. Richtlijnen hiervoor zijn
vastgelegd in het gemeentelijk beleid voor burgerparticipatie.
Anderzijds is burgerparticipatie het tonen van een actieve houding bij initiatieven vanuit de lokale samenleving die een meerwaarde kunnen
betekenen voor de manier waarop de gemeente met haar omgeving wil omgaan: het zoeken naar of aansluiten bij nieuwe impulsen vanuit de
samenleving. Ook op deze manier wordt steeds gewerkt aan legitimatie van beleid en het stelselmatig bouwen aan verbindingen.
Burgerparticipatie is bedoeld als handreiking om gezamenlijk ergens uit te komen. Het biedt de deelnemers aan het proces duidelijkheid over de mate
van betrokkenheid om een maatschappelijke opgave sterker, slimmer, efficiënter gezamenlijk te ontwikkelen.

Subdoelstelling 11.5.1

Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen
Toelichting op prestatie(s)

Kwaliteit
Jaarlijks wordt de kwaliteit van de WOZ-administratie getoetst door de Waarderingskamer. In 2013 heeft de Waarderingskamer de gemeente Velsen
voor de derde keer achtereen bij een inspectie positief beoordeeld voor de wijze waarop zij de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) uitvoert.
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Samenwerken met andere partijen
De afdeling Belastingen en invordering verzorgt met ingang van 2011 het volledige werkpakket voor de gemeente Uitgeest op het gebied van heffen,
innen en de WOZ.
Vanaf 2012 hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Heemskerk om te onderzoeken of bovenstaande taken ook voor
haar kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft nog niet tot een businesscase geleid omdat eerst voor de gemeente Uitgeest nog een aantal zaken inzake
de WOZ-processen moeten worden geoptimaliseerd.
Daarnaast wordt er sinds 2012 op bedrijfsvoeringniveau samengewerkt met het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
(GBKZ) om kosten te besparen en kennis te delen.

Subdoelstelling 11.5.2

Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen
Voor het meten van de klanttevredenheid is nog geen meetinstrument ontwikkeld. Als het aantal bezwaar- en beroepschriften een goede graadmeter
is dan zou de klanttevredenheid zijn afgenomen. De verwachting is dat per 31 december 2013 nagenoeg alle bezwaren zullen zijn afgehandeld.

Subdoelstelling 11.5.3

Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.
Toelichting op prestatie(s)
Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan en het maken van een risicoanalyse worden of zijn maatregelen genomen die de
risico’s op het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften betreffende informatiebeveiliging, in voldoende
mate afdekt. Het informatiebeveiligingsplan wordt elk jaar geactualiseerd en de risicoanalyse elk jaar uitgevoerd.
Indicatoren

Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.2
Indicator

Type Bron

Laatste meting

Kwaliteitscontrole

Maandelijks

Audit

December 2011 (3 jaarlijks)
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Waarde meting Realisatie 2012 Streef-waarden 2013

Realisatie 2013

maandelijks

Idem

Idem

Idem

2011

Idem

Idem

Idem
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Indicatoren bij subdoelstelling 11.3.3
Indicator

Type

Bron

Laatste meting

Waarde meting

Realisatie 2012

Streef-waarden 2013

Realisatie 2013

Voortgangsrapportages

Waarde

Gemeente Velsen

3x per jaar

Idem

Idem

Idem

Managementrapportages

Waarde

Gemeente Velsen

jaarlijks

Idem

Idem

Idem

Risicoanalyse

Waarde

Gemeente Velsen

jaarlijks

Idem

Idem

Idem

Indicatoren bij subdoelstelling 11.5
Indicator

Type

Bron

Laatste meting Waarde meting Realisatie 2012

Opleggen gecombineerde aanslagen gemeentelijke
heffingen

Waarde

Belastingpakket

2011

28-22011

29-22012

28-2-2013

28-2-2013

Aantal bezwaarschriften

Waarde

Belastingpakket

2011

1.502

1.718

1.400

2.088

Belastingpakket

2011

96%

84%

99%

95%

Gemiddelde afhandeltijd bezwaarschriften

Prestatie
Belastingpakket
(in weken)

2011

14

17

14

14

Aantal verzoekschriften

Waarde

Belastingpakket

2011

1.396

1.326

1.800

2.051

Belastingpakket

2011

100%

99%

100%

99,9%

Gemiddelde afhandeltijd verzoekschriften

Prestatie
Belastingpakket
(in weken)

2011

1

1

1

1

Aantal beroepschriften

Waarde

Belastingpakket

2011

69

54

50

113

Aantal klachten belastingen en invordering

Prestatie

Corsa

2011

3

7

0

5

Aantal WOZ-beschikkingen

Waarde

Belastingpakket

2011

20.065

20.344

20.400

20.899

WOZ-objecten met een beschikking per 31-12

Prestatie

Belastingpakket

2011

99.9%

99,6%

100%

99.9%

Aantal woningen

Waarde

Belastingpakket

2011

31.509

31.656

31.830

31.830

Aantal niet-woningen

Waarde

Belastingpakket

2011

3.655

3.647

3.700

3.602

Aantal WOZ-objecten

Waarde

Belastingpakket

2011

35.164

35.303

35.650

35.432

Aantal aanmaningen

Waarde

Belastingpakket

2011

4.191

3.944

5.000

4.067

Aantal dwangbevelen

Waarde

Belastingpakket

2011

2.462

1.756

2.500

2.233

Aantal automatische incasso’s

Waarde

Belastingpakket

2011

21.472

20.078

21.500

20.078

Aantal afgehandelde bezwaarschriften per 31december Prestatie

Aantal afgehandelde verzoekschriften per 31 december Prestatie
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Financiële toelichting
Bedragen x € 1.000

Programma 11
Bestuur, bevolkingszaken en
burgerparticipatie

Primitieve
begroting 2013

Lasten

11.158

10.790

10.902

10.789

113

Baten

-1.785

-1.952

-1.952

-1.748

-204

Resultaat vóór bestemming

9.373

8.838

Storting aan reserves
Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming
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Begroting 2013
incl. wijzigingen

Saldo 2013
t.o.v gew.
Begroting

Rekening 2012

Rekening 2013

8.950

9.041

-91

0

0

0

0

-32

-48

-13

-35

8.903

9.028

-126

9.341

8.838
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Paragrafen

Paragraaf A Lokale heffingen
Doorgevoerde wetswijzigingen in 2013
Er zijn in 2013 geen wetswijzigingen geweest die invloed hebben op de ontwikkeling van de lokale heffingen.
Niet doorgevoerde wetswijzigingen voor 2013
Vrijstelling precariobelasting op kabels en leidingen
Het wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen precariobelasting op kabels en leidingen van nuts-bedrijven mogen heffen is tot op heden nog
steeds niet aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft dus nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.
Inkomsten
Bedragen x € 1000

Belastingen

OZB gebruikers
OZB eigenaren
OZB roerend
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting

Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

Saldo

3.013
10.955
27
445
2.066
214

3.126
11.166
25
423
2142
239

2.947
11.140
27
426
2.148
244

-179
26
2
3
6
5

Bouwvergunningen
Akten en documenten
Burgerlijke stand
Naturalisaties

693
1.042
202
49

1.228
1.271
133
51

1.226
921
186
46

-2
-350
53
-5

Rioolheffing
Marktgelden
Begraafplaatsen

5.511
105
190

5.779
107
182

5.754
101
163

-25
-6
-19

Afvalstoffenheffing (netto)

9564

9.860

9.837

-23

222
38

270
112

227
62

-43
- 50

Retributies

Overige belastingen
Parkeergelden
Naheffing parkeren
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Analyse gemeentelijke lasten 2013 op basis van de lastenmonitor 2013
In onderstaande tabel is een onderlinge vergelijking gemaakt met de referentiegemeenten® uit het rapport “Inzicht prestaties gemeenten 2000” van
Deloitte, en de omliggende gemeenten.
Gemeente

Netto
Woonlasten

Rangnummer
Coelo

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

€ 750
€ 745
€ 723
€ 657
€ 715
€ 758
€ 700
€ 656
€ 706

295
282
238
120
225
308
195
115
206

Bruto Woonlasten

1-pers.
€ 757
€ 698
€ 634
€ 559
€ 698
€ 640
€ 598
€ 599
€ 599

Meerp.
€ 757
€ 698
€ 719
€ 635
€ 698
€ 738
€ 684
€ 657
€ 732

Rangnummer
Coelo
304
192
238
73
193
274
161
109
269

Uit de jaarlijkse monitor van de lokale lasten van het Coelo blijkt dat de gemeente Velsen in 2013 op plaats 295(294 in 2012) staat in de rangorde van
goedkoopste gemeente met betrekking tot de netto woonlasten. In de monitor zijn de tarieven van in totaal 430(432 in 2012) gemeenten en deelgemeenten opgenomen.
Voor de onderlinge vergelijking van gemeenten kan het best worden uitgegaan van de netto woonlasten omdat dit het werkelijke bedrag per huishouden is dat de gemeente aan de diverse belastingen overhoudt. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de netto woonlasten in Velsen met ingang van 2013
niet meer de hoogste zijn in relatie tot de vergelijkbare referentiegemeenten. Binnen de groep referentiegemeenten zijn de onderlinge verschillen, met
uitzondering van de gemeente Hoorn, kleiner geworden. Met de omliggende gemeenten zijn de verschillen iets groter geworden, met uitzondering
van de gemeente Haarlem waarmee de verschillen flink kleiner zijn geworden.
De belangrijkste reden voor de hoge netto woonlasten is het hoge tarief afvalstoffenheffing in vergelijking tot andere gemeenten.
Rioolheffing
Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis.
De kosten van € 5.786.000 (excl. storting egalisatievoorziening) die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2013 vallen €
563.000 lager uit dan geraamd. Omdat de inkomsten 2013 € 1.600.000 hoger uitvallen dan geraamd vindt er een storting in de egalisatievoorziening van € 2.163.000 plaats, in plaats van een bijdrage uit de voorziening van € 239.000. Samen met de storting in de egalisatievoorziening van €
2.163.000 wordt er per saldo € 7.949.000 aan kosten toegerekend.
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Overzicht kostendekking 2013
Bedragen x € 1.000

Begroting
2013

Rekening
2013

Saldo
2013

Lasten investeringen rioleringen

€ 2.831

€ 2.425

-

406

Beheerskosten rioleringen en grondwaterbeheersing incl. opslag indirecte kosten

€ 1.532

€ 1.505

-

27

Btw 21%

€

640

€

614

-

26

Vegen openbare ruimte 50 %

€

555

€

481

-

74

Kosten belastingheffing en invordering

€

312

€

278

-

34

€

148

€

331

Storting in egalisatievoorziening
Kwijtschelding
Leegstand, vrijstelling en oninbaar

Totale kosten
Bijdrage uit egalisatievoorziening

€ 6.349
€

239

Bijdrage derden
Bruto opbrengst rioolheffing

Totale inkomsten

€ 2.163

+ 2.163

€

165

+

17

€

318

-

13

€ 7.949
€

0

€ 1.888
€ 6.110

€ 6.061

€ 6.349

€ 7.949

+ 1.600
-

239

+ 1.888
-

49

+ 1.600

*netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar € 10.000.

Financiële toelichting:
Omdat er minder rioolvervanging noodzakelijk is vallen de kapitaallasten € 406.000 lager uit dan in het tarief 2013 was begroot.
Door lagere uitvoeringskosten van de afdeling wijkbeheer zijn de kosten € 27.000 lager uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten rioleringen gecompenseerd door lagere kosten inzake het meerjarenprogramma voor grondwaterbeheersing. Zie ook programma 8
Als gevolg van lagere investeringen en diensten derden kan er € 26.000 minder BTW aan de rioolheffing worden toegerekend.
De toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte vallen € 74.000 lager uit als gevolg van lagere doorberekende kosten van HVC.
Voornamelijk door lagere uitvoeringskosten van de afdeling belastingen en invordering zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 34.000
lager dan begroot.
Omdat de toerekenbare kosten per saldo € 1.284.000 lager uitvallen dan de bruto inkomsten vindt er een storting in de egalisatievoorziening van €
1.284.000 plaats, in plaats van de geraamde bijdrage uit de voorziening van € 239.000.
De kosten van kwijtschelding zijn € 17.000 hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van een hoger aantal kwijtscheldingsverzoeken dan geraamd.
Als gevolg van lagere toegerekende kosten vallen ook de kosten van leegstand etc. € 13.000 lager uit.
In 2013 is, conform de overeenkomst OAS Velsen, € 1.885.000 van het hoogheemraadschap Rijnland voor het afkoppelen van verharding en dakoppervlakken. Daarnaast is er een bedrag van € 3.000 van de gemeente Bloemendaal ontvangen inzake een beheersovereenkomst rioleringen.
De bruto opbrengst rioolheffing valt € 49.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vrijstellingen en leegstand hoger
uitvallen dan in het tarief 2013 was begroot en door verrekeningen inzake voorgaande belastingjaren. Daarnaast valt de opbrengst iets lager uit doordat het gemiddelde aantal aansluitingen minus vrijstellingen over 2013 van 32.266 lager is dan de begrootte 32.600.
Het aantal werkelijke aansluitingen per 31 december 2013 van 34.332 is 332 hoger dan begroot in het tarief 2013. Echter het aantal vrijstellingen van
1.900 is 500 hoger dan begroot in het tarief 2013.
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Afvalstoffenheffing
Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening
gehouden met 21% omzetbelasting.
De kosten van € 10.494.000 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2013 vallen € 344.000 hoger uit dan geraamd.
Omdat de inkomsten 2013 € 272.000 hoger uitvallen dan geraamd komt er € 72.000 voor rekening van het rekeningresultaat 2013. Een bijdrage uit
de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is niet mogelijk omdat deze geen saldo bevat.
Overzicht kostendekking 2013
Bedragen x € 1.000
Kosten HVC afvoeren huisvuil huishoudens en strand
Beheerskosten afvoeren huisvuil incl. opslag indirecte kosten
Btw 21%
Vegen openbare ruimte 25%
Kosten belastingheffing en invordering
Kwijtschelding
Leegstand, vrijstelling en oninbaar

Begroting
2013
€
€
€
€
€
€
€

7.239
121
1.576
277
161
486
290

Rekening
2013
€
€
€
€
€
€
€

7.412
212
1.629
240
152
558
291

Saldo
2013
+€
+€
+€
- €
- €
+€
+€

174
90
53
37
9
72
1

Totale kosten

€ 10.150

€ 10.494 + €

344

Totale bruto inkomsten

€ 10.150

€ 10.422 + €

272

Bruto opbrengst afvalstoffenheffing*
Inkomsten derden

€ 10.150

€ 10.108
€
314

- €
+€

42
314

*netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar € 20.000.

Financiële toelichting:
De kosten van HVC vallen € 174.000 hoger uit dan geraamd als gevolg van hogere uitvoeringskosten door bijstelling van het budget en bovenmatige
ziektekosten.
De uitvoeringskosten van de afdeling wijkbeheer vallen € 90.000 hoger uit voornamelijk als gevolg van kosten van inzameling en transport van
kunststoffen en elektra.
Daartegenover staan de ontvangen vergoedingen afvalfonds incl. afrekening van voorgaande jaren en het milieudepot van € 314.000.
Deze kosten worden gedekt uit de niet geraamde inkomsten inzake het
Voornamelijk door de gestegen kosten van HVC voor het afvoeren van het huisvuil valt de daarbij behorende BTW € 53.000 hoger uit.
De toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte vallen € 37.000 lager uit als gevolg van lagere doorberekende kosten van HVC.
Voornamelijk door lagere uitvoeringskosten van de afdeling belastingen en invordering zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 9.000
lager dan begroot.
De kosten van kwijtschelding zijn € 72.000 hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van een hoger aantal kwijtscheldingsverzoeken dan geraamd.
De bruto inkomsten vallen € 42.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vrijstellingen en leegstand hoger uitvallen
dan in het tarief 2013 was begroot en door verrekeningen inzake voorgaande belastingjaren. Daarnaast valt de opbrengst iets lager uit doordat het
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gemiddelde aantal aansluitingen over 2013 van 30.047 lager is dan de begrootte 30.100.
Het aantal werkelijke aansluitingen per 31 december 2013 van 30.203(1 januari 2013 29.981) is 103 hoger dan begroot in het tarief 2013. Echter het
aantal vrijstellingen van 134 is 105 hoger dan begroot in het tarief 2013.
Hondenbelasting
Bij de berekening van de tarieven hondenbelasting wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis.
De kosten van € 498.000 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2013 vallen € 48.000 hoger uit dan geraamd. Omdat
de inkomsten 2013 € 3.000 hoger uitvallen dan geraamd moet er in plaats van de geraamde bijdrage uit de egalisatiereserve van € 26.000 een
bijdrage van € 71.000 uit de egalisatievoorziening hondenbelasting plaatsvinden.
Overzicht kostendekking 2013
Bedragen x € 1.000
Beheerskosten bestrijding hondenoverlast incl. opslag indirecte kosten
Kosten hondencontrole
Kosten belastingheffing en invordering
Kwijtschelding
Vrijstelling en oninbaar

Begroting
2013
€
€
€
€
€

357
8
63
21
1

Rekening
2013
€
€
€
€
€

Saldo
2013

405
6
61
25
1

+ € 48
- € 2
- € 2
+€ 4
0

Totale kosten

€

450

€

498

+ € 48

Totaal inkomsten

€

450

€

498

+ € 48

Bijdrage egalisatiereserve
Bruto opbrengst hondenbelasting

€
€

26
424

€
€

71
427

+ € 45
+€ 3

Financiële toelichting:
In programma 7 is reeds de intensivering van het beleid geschetst. De overschrijding van € 48.000 op de uitvoeringskosten wordt veroorzaakt door
de aanschaf van een hondenpoepzuiger. Als gevolg hiervan en iets hogere inkomsten valt de bijdrage uit de egalisatiereserve € 45.000 hoger uit dan
geraamd.
De kosten van de hondencontrole vallen € 2.000 lager uit dan geraamd door lagere kosten van de controle.
Voornamelijk door lagere uitvoeringskosten van de afdeling belastingen en invordering zijn de kosten van belastingheffing en invordering € 2.000
lager dan begroot.
De kosten van kwijtschelding zijn € 4.000 toegenomen als gevolg van een stijging van het aantal gehonoreerde verzoeken tot kwijtschelding.
De opbrengst 2013 valt € 3.000 hoger voornamelijk door extra inkomsten uit voorgaande belasting-jaren.
Het aantal honden per 31 december 2013 van 4.515(1 januari 2013 4.500) is 65 hoger dan begroot in het tarief 2013.
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Leges omgevingsvergunning
De kosten van € 1.564.000 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2013 vallen € 65.000 hoger uit dan
geraamd. Omdat de inkomsten 2013 van € 1.227.000 € 75.000 lager uitvallen dan geraamd daalt het dekkingspercentage op rekeningsbasis met
8,43% tot 78,40%.
Rekening
2013

Saldo
2013

€ 1.218
€
123
€
43
€
10
€
8
€
250
€
23
€
21
€
3

€ 1.109
€ 113
€
42
€
10
€
8
€
250
€
23
€
6
€
3

- € 109
- € 10
- €
1
0
0
0
0
- € 15
0

Totale kosten

€ 1.699

€ 1.564

- € 135

Totale kosten te dekken door opbrengst leges

€ 1.499

€ 1.564

+€

65

Totaal inkomsten

€ 1.302

€ 1.227

- €

75

Bedragen x € 1.000
Uitvoeringskosten afdeling Publiekszaken
Uitvoeringskosten afdeling Ewr
Uitvoeringskosten afdeling Informatiemanagement
Uitvoeringskosten afdeling Wijkbeheer
Uitvoeringskosten afdeling Voorbereiding en Beleid
Diensten externe partijen*
Kosten belastingheffing en invordering
Btw 21%
Vrijstelling en oninbaar
Stelpost personeel
Inkomsten leges op product
Verlaging inkomsten leges
Dekkingspercentage leges

Begroting
2013

€

200

€ 1.902
€
600
86,83%

€ 1.227

78,40%

+ € 200

- € 675
+ € 600
- 8,43%

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

Financiële toelichting:
De uitvoeringskosten van de afdeling Publiekszaken vallen € 109.000 lager uit voornamelijk door lagere salarislasten als gevolg van het schrappen
van vacatures ter invulling van de stelpost personeel.
De uitvoeringskosten van de afdeling EWR vallen € 10.000 lager uit voornamelijk door lagere salarislasten.
De uitvoeringskosten van de afdeling Informatiemanagement vallen € 1.000 lager uit.
De stelpost personeel van € 200.000 zit verdisconteerd in de diverse uitgaven op rekeningsbasis. Bij de 2e budgetrapportage is aangegeven hoe de
invulling voor 2013 heeft plaatsgevonden.
Als gevolg van lagere diensten derden binnen de uitvoeringskosten van de diverse betrokken afdelingen neem de door te berekenen BTW met €
15.000 af.
Als gevolg van een lager aantal aanvragen vallen de inkomsten leges omgevingsvergunning
€ 75.000 lager uit dan geraamd.
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Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit d.d. 30 september 2003 vastgesteld. Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op
artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Velsen 2013’.
Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd, dit is een zo ruim mogelijk beleid. Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende
gemeentelijke belastingen en heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond).
Kwijtschelding kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een minimuminkomen en door ondernemers voor het privégedeelte van hun
aanslag; de toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.
Naast de 730 (663 in 2012) belastingplichtigen die eind februari 2013 via het verzamelbiljet gemeentelijke heffingen 2013 geautomatiseerde
kwijtschelding hebben ontvangen zijn er over het belastingjaar 2013 op het moment van verslaglegging 1.076 verzoeken tot kwijtschelding
geregistreerd. Inclusief de automatische kwijtschelding zijn dat er 121 meer dan over 2012 (1.685 aanvragen).
Van de verzoeken werden er 677 (633 in 2012) volledig gehonoreerd, 59 (37 in 2012) zijn gedeeltelijk toegewezen en 335 (344 in 2012) verzoeken
zijn afgewezen. Er zijn nog 5 (8 in 2012) aanvragen in behandeling. De in 2011 ingezette stijgende lijn zet zich ook in 2013 door. De kredietcrisis is
nog niet over zijn hoogtepunt heen.
Omdat de fiscale kostentoerekening buiten de financiële administratie om wordt gemaakt kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de financiële toelichtingen op de programma’s
en in de paragraaf lokale lasten.
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Paragraaf B

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s op de balans (categorie A), risico’s binnen de exploitatie (categorie B) en risico’s buiten de balans om (categorie C). Tevens wordt op de onderdelen balans en exploitatie gekeken naar de reële gekwantificeerde risico’s. Voor risico’s buiten de balans om (zoals borgstellingen) wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.
Daarnaast wordt een ratio voor het weerstandsvermogen berekend. Deze ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen
door het benodigd weerstandsvermogen. Ten slotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die tot stand is
gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente. De tabel is onderaan de
paragraaf opgenomen.
II

Aanwezige risico`s

De volgende risico’s zijn benoemd (groter dan € 100.000 of anders relevant):
A Balans (projectrisico`s)

Waterproblematiek en zettingen Oude Pontweg
Er lopen een aantal (gerechtelijke) procedures van bewoners die schade hebben ondervonden van door DHV in 2011 vastgestelde (grondwater)
overlast. Eveneens heeft DHV toen vastgesteld dat er schade is ontstaan aan woonwagens na de verplaatsing van deze wagens. De gemeente heeft
de aannemer aansprakelijk gesteld voor alle schades aan de verplaatste woonwagens die het gevolg zijn van het toerekenbaar tekortschieten van de
aannemer. Medio 2013 is er overeenstemming bereikt over de aan te stellen deskundige in het kader van de schadeclaims die door een zestal bewoners aan de Oude Pontweg bij de rechtbank zijn neergelegd. e volgende vragen:
Programmaverantwoording 2013

126

Ziet u schade aan de woonwagen, en zo ja, welke?
Wat is de oorzaak van de schade?
Wat moet er gedaan worden om de schade te herstellen?
Wat zijn de kosten van herstel?
Het streven was dat eind 2013 de vragen zijn beantwoord en dat de rapportage begin 2014 volgt. De nieuwe planning is dat het onderzoek door de
expert begin 2014 zal plaats vinden en dat de rapportage in het voorjaar van 2014 beschikbaar is. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt getracht tot een minnelijke schikking te komen. Dit sluit niet uit dat de gerechtelijke procedure niet kan worden voortgezet.
Verder zijn er maatregelen genomen om de wateroverlast te verhelpen, zoals het graven van een sloot.
De gemeente heeft een dagvaarding ontvangen van de advocaat van de SKOLB. De gemeente heeft met de SKOLB in 1969 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het bibliotheekwerk die in het kader van de verzelfstandiging van de bibliotheek per 1 december 2013 door de gemeente
is opgezegd. De SKOLB vordert nakoming van artikel 6 van de betreffende overeenkomst (een claim op de huidige boeken en inventaris conform
de destijds vastgelegde inbrengverhouding – circa 24%). In de begeleidende brief bij de dagvaarding geeft de advocaat van de SKOLB aan dat zij
bereid is te overleggen om tot een minnelijke oplossing te komen. Dit dossier is in handen gegeven van de gemeentelijke advocaat. Zij heeft geadviseerd om het overleg schriftelijk plaats te laten vinden. Uit contact met de advocaat van de SKOLB blijkt dat de SKOLB waarschijnlijk een schadevergoeding zal vorderen. De advocaat heeft een conceptreactie voorbereid die ter kennis van het college zal worden gebracht.

Stichting COB/Zorgbalans
Het risico zoals gemeld in de 2e burap 2013 met betrekking tot het ingediende bezwaar van de stichting COB/Zorgbalans is inmiddels afgewend.
COB / Zorgbalans heeft haar eindafrekening 2012 ingediend. De vaststelling is binnen de begroting / subsidieverlening gebleven. Parallel hieraan
beëindigt Zorgbalans haar juridische procedure. Een uitspraak van de bezwaarcommissie over de procedure richting College is daarmee niet langer
van toepassing.
Uittreding gemeente Uitgeest uit de regio
Op 30 januari jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Uitgeest gekozen voor een ambtelijke samenwerking met het noorden. Op dit moment
werkt de gemeente Uitgeest op vele beleidsterreinen samen met een of meerdere IJmondgemeenten, bijvoorbeeld via de GR Veiligheidsregio,
maar heeft ook diverse diensten uitbesteed aan onze gemeente. Bovendien trekt de gemeente Uitgeest ook op het gebied van de decentralisaties
al geruime tijd samen op met ons. De consequenties van eerder genoemd besluit zijn nog niet helder, maar zowel onze gemeente als ook de
gemeente Beverwijk en Heemskerk hebben via een brief wel de verwachting uitgesproken dat als er wordt gekozen voor uittreding van een
gemeenschappelijke regeling of beëindiging van een samenwerking dit tijdig zal worden aangegeven, er goede afspraken zullen worden gemaakt
over een eventuele afbouw en waar van toepassing er een financiële verrekening zal plaatsvinden, zoals overeengekomen in de verschillende
samenwerkingsovereenkomsten.
Beëindiging van de samenwerking met de bouwkundig aannemer
Het college van B&W van de gemeente Velsen heeft de samenwerking voor de renovatie van het stadhuis met bouwkundig aannemer (BAM) per 29
januari 2014 per direct beëindigd. De beëindiging is een gevolg van de herhaalde weigering van BAM om bepaalde werkzaamheden uit te voeren;
het gevolg daarvan is een onacceptabele uitloop van de werkzaamheden.
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Er is dan ook besloten om het nog resterende werk met derden af te ronden. Met deze wijziging acht het college de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders haalbaar. De exacte financiële consequenties van de beëindiging van het contract met de BAM zijn op dit moment
niet duidelijk. Zoals eerder gemeld verwacht het college het project ‘Renovatie gebouw B’ binnen de door de raad gestelde kaders af te ronden.

Risico’s grondexploitatie
De risico`s inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 4.740.000. Dit bedrag is overgenomen uit de paragraaf Grondbeleid.
B

Exploitatie (Budgetrisico)

Voor een aantal onderdelen in de begroting geldt een zeker risico. Kenmerk van die onderdelen is dat de risico’s op dit moment als nihil kunnen worden ingeschat doch dat zij zich plotseling kunnen voordoen doordat de posten sterk afhankelijk zijn van de economische situatie (markt) en van het
beleid van de Rijksoverheid. De huidige tijd kent zeer veel onzekerheid, zowel over de economie als over de richting van het rijksbeleid aangaande
bezuinigingen en beleidsintensiveringen. Daarom wordt een aantal onderdelen benoemd, mede omdat zij in het verleden (nog) wel als risico waren
opgenomen. Daarnaast zijn de gekwantificeerde risico’s opgenomen.

Decentralisaties Awbz/Jeugdzorg/Participatiewet
De decentralisatie van taken brengt ook een aantal versoberingen met zich mee. De gemeente heeft een inschatting gemaakt van de door het Rijk
opgenomen kortingen voor de komende 4 jaar. Hiervoor wordt voor een deel van het risico een bestemmingsreserve gevormd. Voor het resterend
risico is 50% meegenomen als risico. Bij de publicatie van de meicirculaire 2014 zal meer helderheid ontstaan over de financiële gevolgen.
a. Awbz
Op dit moment wordt in IJmondiaal verband hard gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie Awbz, waarbij een grote groep burgers die nu
vanuit de Awbz wordt geholpen met dagbesteding en begeleiding vanaf 1 januari 2015 tot de verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend gaat
worden.
b. Jeugdzorg
De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze decentralisatie gaat over alle onderdelen van de jeugdzorg: de jeugdzorg
die nu onder verantwoordelijkheid van de provincie valt, de gesloten jeugdzorg onder regie van het ministerie VWS, de jeugd-GGZ die onder
de zorgverzekering-wet (ZVW) valt, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de Awbz en de jeugdbescherming en
jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel is: van een versnippering van regelingen en verantwoordelijkheden naar één
integrale nieuwe Jeugdwet.
c. Participatiewet
Als gevolg van het sociaal akkoord is de invoering van de Participatiewet met een jaar uitgesteld naar
1 januari 2015. Op het vlak van de re-integratie heeft Velsen zijn krachten IJmondiaal gebundeld in IJmond Werkt! De Participatiewet heeft
echter niet alleen betrekking op de uitkeringsgerechtigden die via IJmond Werkt! aan het werk kunnen, maar ook op de uitkeringsgerechtigden
die (nog) niet aan het werk kunnen en via de gemeente worden voorzien van inkomensondersteuning en zorg. Juist bij deze groep bevindt zich
de overlapping in dienstverlening met de overige decentralisaties en kunnen mogelijk besparingen gevonden worden door de samenhang in het
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dienstverleningsaanbod te benutten.

Taakstelling Stichting Welzijn Velsen, mede i.v.m. exploitatie Het Terras
SWV is vanaf 2012 t/m 2015 een structurele bezuinigingstaak opgelegd. De taakstellingen in 2012 en 2013 zijn gehaald; de mogelijkheden tot
“rimpelloze”bezuinigingen in 2014 en 2015 zijn beperkt. Tegelijkertijd heeft SWV opdracht te anticiperen op de drie decentralisaties in het sociale
domein. Dat betekent uitvoering van nieuwe taken bij structurele verlaging van de subsidies.
Verder heeft SWV in 2014 een nieuwe rol in de exploitatie van buurtaccommodatie Het Terras (exploitatie lag voorheen bij Stichting Het Terras), met
accent op Welzijn nieuwe stijl en openstelling voor kwetsbaren.
Wet werk en bijstand (Wwb)
De wet Werk en bijstand heeft risicovolle aspecten voor de gemeente omdat zij voor 100% financieel verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de wet. Een sterke stijging van het aantal uitkerings-gerechtigden als gevolg van de economische crisis kan ingrijpende gevolgen hebben voor de
gemeentebegroting. Het eigen risico bedraagt tenminste 10% van het jaarbudget inkomen ofwel
€ 1,6 mln. Daarboven kan een beroep worden gedaan op een tegemoetkoming van rijkswege. Of deze wordt verstrekt hangt af van een aantal
factoren zoals het arbeidsmarktcriterium en of voldoende inspanning wordt geleverd op uitstroombevordering, handhaving en terugvordering.
Over 2013 bedragen de uitkeringskosten ruim € 0,5 mln. minder dan het beschikbare rijksbudget van
€ 16,8 mln. Door de sterke groei van het aantal uitkeringsgerechtigden door de crisis is de verwachting dat het aantal uitkeringen in Velsen ook in
2014 doorstijgt. De prognose is dat Velsen dan € 16,8 mln gaat uitgeven bij een verwacht budget van € 16 mln. Vooralsnog wordt vanaf 2015 een
geleidelijke daling van het aantal uitkeringen verwacht. De verwachte tekorten blijven binnen de bandbreedte van 10% van het jaarbudget (eigen
risico) en kunnen worden gedekt uit de egalisatie reserve WWB.
IJmond werkt!
De samenwerkende gemeenten zijn de dragers van het financieel risico van de uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat risico’s en eventuele
financiële effecten niet alleen moeten worden gesignaleerd door IJmond Werkt!, maar ook in beeld dienen te worden gebracht door de individuele
gemeenten (via hun paragrafen Weerstandsvermogen en Verbonden partijen).
De drager van een financieel risico dient voldoende weerstandsvermogen te hebben om dat risico op te kunnen vangen. Aangezien de gemeenten
risicodrager zijn heeft de gemeenschappelijke regeling een beperkt weerstandsvermogen nodig om onverwachte tegenvallers in de normale
bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Gebruikelijk is om hiervoor ongeveer 5% van de bedrijfsvoeringomzet te reserveren. Het huidige vermogen van
de gemeenschappelijke regeling is beduidend hoger. Het na vaststelling van de jaarrekening 2013 resterende surplus zal over de gemeenten worden
verdeeld conform de procentuele verdeelsleutel, zoals die is opgenomen in het Businessplan IJmond Werkt! 2013 - 2016.
Gemeentefonds
Met een bedrag van afgerond € 60 mln is de uitkering gemeentefonds het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente.
De ontwikkeling van het gemeentefonds hangt samen met de hoogte van de rijksuitgaven. Als gevolg van de economische crisis, de gestegen
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staatsschuld en het opgelopen financieringstekort zal het Rijk de komende jaren fors ombuigen. Dit blijkt ondermeer uit de decentralisaties van
het sociale domein met bijbehorende taakstelllingen. De precieze consequenties hieruit zijn nog niet helder, maar zullen zichtbaar worden in de
meicirculaire 2015.
Kosten alternatieve blusvoorzieningen
Over de kosten van brandkranen/bluswater heeft Velsen al jaren een dispuut met waterleidingbedrijf PWN. De gemeente Haarlem voert hierin de
regie, de kwestie geldt voor de gehele VRK-regio. Velsen loopt het risico op termijn alsnog een rekening te krijgen. De reguliere rekening van PWN is
€ 50.000 op jaarbasis. Mogelijk leidt een eventueel compromis (door Haarlem overeengekomen) tot een betaling met terugwerkende kracht tot eind
jaren negentig. De huidige inschatting is dat Velsen geconfronteerd kan worden met een rekening die kan oplopen tot € 550.000.

Wet Dwangsom
Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen en rechtstreeks beroep in werking getreden. Het is gebleken dat de wet grote gevolgen kan hebben voor de afhandeling van aanvragen en daarmee voor de interne organisatie. De wet is van toepassing op aanvragen voor vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen, subsidies of handhavingverzoeken etc., maar ook op de afhandeling van bezwaarschriften. Het doel van de wet is
om burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming. De wet houdt o.a. een regeling in op grond waarvan een bestuursorgaan een dwangsom verschuldigd kan zijn voor iedere dag dat de beslissing uitblijft, tot een maximum van
€ 1.260 per aanvraag/bezwaarschrift. Bij onverwachte vertraging van de afhandeling van bezwaarschriften loopt de gemeente het risico hierop aangesproken te worden. Per 31 december 2013 zijn nog circa 72 ontvangen bezwaarschriften tegen de Woz-beschikking in behandeling, op een totaal
van 1.371. Conform de wettelijke mogelijkheden is voor deze bezwaarschriften de afhandeltermijn met 6 weken verlengd. Daardoor moeten deze
bezwaarschriften half februari 2014 zijn afgehandeld. De verwachting is dat dit gaat lukken. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen de betreffende
belastingplichtigen, van de nog niet afgehandelde bezwaarschriften, een beroep doen op de Wet Dwangsom. Komen er daarna beroepen op de wet
dwangsom binnen dan moeten deze binnen 2 weken worden afgehandeld.
Witte Theater
Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten om te bezuinigen op de kosten van het Witte Theater. Concreet
betekende dit de beëindiging van de subsidie aan de stichting Witte Theater, de beëindiging van de detachering van twee personeelsleden aan de
stichting Witte Theater en een bezuiniging op de kosten van het pand Kanaalstraat 257 met ingang van 1 augustus 2013. Naar verwachting zal het
gebouw-gedeelte dat in gebruik is bij de stichting Witte Theater in 2014 kostendekkend kunnen worden verhuurd. In dat geval is er wel dekking voor
de begrote eigenaarlasten van het gebouw.
De twee gedetacheerde personeelsleden zijn sinds 1 augustus 2013 nog niet op een andere functie benoemd. Één personeelslid (0,55 fte) is op dit
moment ziek. De drie personeelsleden die in dienst waren van de Stichting Witte Theater zijn per 1 oktober en 1 december 2013 ontslagen. Omdat
de subsidie per 1 augustus 2013 is beëindigd is er sprake van frictiekosten bij de Stichting. Deze kosten kunnen voor een groot deel worden opgevangen binnen het vermogen van de Stichting. De administrateur van de stichting heeft op 2 december jl. aangegeven dat er in 2013 sprake is van
een bedrag tussen de € 15.000 en € 20.000 waarvoor de Stichting geen dekking heeft. Dit betekent dat de Stichting de rekeningen voor de huur en
de salariskosten van november en december (die door de gemeente in rekening worden gebracht bij de Stichting) niet kan voldoen. Op dit moment
wordt onderzocht of het gebouw Kanaalstraat 257 mogelijk kan worden verkocht.
Niet te kwantificeren risico’s

Herijking Gemeentefonds
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In 2010 en 2011 heeft ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) alle onderdelen (beleidsvelden) van het gemeentefonds laten
onderzoeken om de verschillen te verklaren tussen het niveau van de werkelijke uitgaven en de omvang van beleidsvelden. Dit is de basis voor de
herijking van het gemeentefonds. In 2012 is na onderzoek geconcludeerd dat de basisgegevens van die onderzoeken nog actueel zijn. Het Rijk wil
daarom de herijking doorvoeren per 1 januari 2015. De VNG verwacht dat de uitkomsten zullen leiden tot voorstellen voor aanpassing van het verdeelmodel, wat de hoogte van de algemene uitkering voor Velsen zeker zal beïnvloeden. Of de herijking positief of negatief zal gaan uitpakken voor
gemeente Velsen is nog niet in te schatten.

Instellen van een plafond voor het BTW-compensatiefonds
Naar aanleiding van de bezwaren die de medeoverheden hebben geuit tegen de afschaffing van het BTW- compensatiefonds (het BCF) heeft het
kabinet besloten hiervan af te zien. De ingeboekte korting van in totaal € 550 mln bleef echter gehandhaafd én het jaarlijks beschikbare budget voor
het BTW- compensatiefonds zal worden gemaximeerd. Als maximale omvang van het BCF met ingang van 2015 geldt de raming 2014 zoals opgenomen in de begroting 2013. Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BCF gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de
normeringsystematiek. In hoeverre Velsen hierdoor al dan niet benadeeld zal worden, is vooral afhankelijk van de omvang van de BTW-compensatie
van de overige gemeenten en is daarom niet te kwantificeren. Het effect van de voorgenomen decentralisaties op de declaraties in het BCF is geen
onderdeel van deze afspraak en wordt nader verkend.
Leges
De mogelijkheid bestaat dat ook in 2014 de economische groei achterblijft. Dit kan inhouden dat de opbrengsten uit de leges lager uit kunnen vallen
als niet voldoende aanvragen voor omgevingsver-gunningen worden ingediend. Door structurele verlagingen van de legesopbrengsten van de afgelopen jaren wordt het risico wel steeds kleiner.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De risicovolle aspecten van de Wmo veranderen niet ten opzichte van voorgaande jaren. Velsen heeft nog steeds een compensatieplicht die het college verplicht mensen te compenseren in hun gebrek.
Omdat inmiddels in 2012 een gekantelde Verordening Wmo in de gemeenteraad is vastgesteld, zal de meetlat waarlangs Velsen aanvragen legt,
veranderen. De gemeente zal niet langer het verstrekken van een voorziening als uitgangspunt hanteren, maar het aanspreken van de eigen verantwoordelijk-heid en mogelijkheden van burgers. Het compenseren van een gebrek kan daardoor bereikt worden op een andere wijze dan door het
verstrekken van een voorziening. De Kanteling is weliswaar geen middel om te bezuinigen, maar de verwachting is dat het risico afgezwakt zo kunnen worden door deze nieuwe beoordelingsmethode.
In het voorjaar van 2013 zijn IJmondiaal drie aanbestedingen voorbereid voor de levering van trapliften, hulpmiddelen en inhuur van externe deskundigheid op het vlak van sociaal-medische indicaties. In juli 2013 zijn hiervoor contracten gegund aan drie bedrijven, die per 1 augustus 2013 in
werking zijn getreden. De overeenkomsten voor nieuwe hulpmiddelen en voor inhuur deskundigheid i.v.m. sociaal en medische indicaties bevatten
gunstige prijsafspraken. Ook hierdoor wordt de omvang van het risico kleiner.

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal
In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het
voorzieningenniveau van het veervervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de drie Noordzeekanaalveren overgedragen
van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. In het dienstbetoon zijn afspraken vastgelegd over de hoeveelheid vervoer dat de gemeente AmProgrammaverantwoording 2013
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sterdam de komende dertig jaar aflevert. Het risico dat Velsen loopt is dat, wanneer blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor deze risico’s heeft
gekregen niet voldoende is, de hoofdstad een voorstel kan doen voor een bijdrage in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat
terugvalt op de overeenkomst uit 1856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.
Asbest
Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in gebouwen of in de openbare ruimte. In de
begroting is geen rekening gehouden met de kosten van sanering.

Sport
Imagoschade
Als gevolg van incidenten in de eigen sportaccommodaties of elders in de regio kan er imagoschade optreden. Hierbij kan men denken aan legionella, agressiviteit, ernstige overlast, veiligheidspro-blemen, etc. Het gevolg van deze schade is o.a. terugloop bezoek en inkomstenderving. De organisatie heeft maatregelen ingesteld d.m.v. protocollen en werkafspraken om incidenten op dit vlak te voorkomen.
b. Negatieve trends in bezetting gebruik/bezoek sportaccommodaties
Naast de gewoonlijke pieken en dalen (seizoen of weersomstandigheden) gaat het vooral om structurele tendensen. Het recreatief zwemmen staat
al enige tijd onder druk, dit is al merkbaar in zwembad De Heerenduinen. Op deze ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk ingespeeld door herijking en
innovatie van het activiteitenaanbod.
Projectrisico
Bij complexe en langlopende, grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget, veroorzaakt door onvoorziene
elementen, aanbestedingen, niet halen van een planning, etc. De organisatie probeert dit zo goed mogelijk op te vangen door het instellen van een
projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken te laten uitvoeren, strakke directievoering tijdens de realisatie, input adviseurs, etc.
C

Risico’s buiten de balans om

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen
Dit is het risico dat een partij waar Velsen borg voor staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. Borgstellingen worden, op een uitzondering na, in de berekening voor de omvang van het risico meegenomen voor 10% van het bedrag van de borgstelling.
Huisvuilcentrale (HVC)
Velsen staat via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek samen met een aantal andere gemeenten garant voor HVC. Deze garantie vloeit voort uit het
aandeelhouderschap van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de
aandeel-houders ook hoofdelijk aansprakelijk, d.w.z. ieder afzonderlijk. Aangezien gemeenten niet failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal de hoofdelijke aansprakelijkheid nooit aan de orde zijn. Omdat de diverse overheden gezamenlijk garant staan en het risico
delen, is besloten in dit specifieke geval uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling, vergelijkbaar met borgstellingen.
Wooncorporaties
Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet toereikend zijn dan staan alle gemeenProgrammaverantwoording 2013
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ten en het Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25% van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%). Per 1 januari 2014 staat Velsen garant voor de corporaties binnen de gemeente tot een bedrag van € 145 mln.
De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcor-poraties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsvolume vast. Afgelopen jaar (2013) is er voor € 10,7 mln leningen verstrekt aan de vier woningcorporaties. Het risico van de leningen en garantstellingen is in principe dat deze corporaties niet langer kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichting.
Bedragen x € 1 mln

Eindstand

Gewaarborgde geldleningen (excl. HVC, incl. Zeehaven)
Hypothecaire leningen

N o r m a t i e f Gekwantificeerd
%
risico

15,32

10%

1,53

7,70

10%

0,77

Geldleningen onder directe Wsw-garantie

144,70

1%

1,45

HVC

148,33

1%

1,48

TOTAAL

5,23

Recapitulatie risico’s
Risico

Categorie

Indeling

Omvang (in € mln)

1 Grondexploitatie

A

Bestaand

4,74

2 Decentralisaties

B

Bestaand

10,00

3 Algemene uitkering

B

Nieuw

0,80

4 Werkplein

B

Bestaand

0,12

5 Frictiekosten Witte Theater

B

Nieuw

0,01

6 Alternatieve blusvoorzieningen

B

Bestaand

0,55

7 Garanties/borgstellingen

C

Bestaand

5,23

TOTAAL

III

21,45

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.
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Voor Velsen gelden de volgende bedragen (op begrotingsbasis):
Weerstandscapaciteit

Bedrag (in € mln)

Algemene reserve

16,6

Reserve grondbedrijf

3,7

Onbenutte belastingcapaciteit (t/m 2016)

3,0

Post onvoorzien (4 jaar)

1,0

Stille reserves2

7,0

1

TOTAAL

IV

31,3

Beoordeling Weerstandsvermogen

Doordat de risico’s die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico’s (Circulaire BBV).
Bij de begroting van 2011 is besloten om het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en die uit te drukken in een ratio.
Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigd weerstandsvermogen.
De ratio voor het weerstandsvermogen voor Velsen is 1,5.
Waarderingscijfer

Ratio

A

>2

Betekenis
Uitstekend

B

1,4 – 2

Ruim voldoende

C

1-1,4

Voldoende

D

0,8-1

Matig

E

0,6-0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

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

1
De onbenutte belastingcapaciteit is berekend in het rapport ‘Heroverwegen vanuit ambitie’ blz. 52/53
2
In de voorjaarsnota (juni 2011) zijn de stille reserves voor het eerst gewaardeerd (blz. 41). In principe bedraagt de totale stille reserve in de economisch hogere waarde van de ENOB-woningen €
10 mln. Wanneer daar de in de meerjarenbegroting al ingezette boekwinst van afgetrokken wordt blijft er € 7 mln over voor de weerstandscapaciteit (basisprijspeil juni 2011).
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Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten
deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen
(plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).
Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren,
rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/ vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak
kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat
de burger de openbare ruimte positief beleeft.
Beheer en onderhoud
De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze software zijn alle relevante gegevens opgeslagen.
Middels inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de
beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit
van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, etc.
Het onderhoud omvat:
• klein dagelijks onderhoud, c.q. calamiteitenonderhoud;
• regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen) of het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen;
• rehabilitatie (vervanging), oftewel het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische
levensduur.
Bezuinigingen Openbare ruimte
Met ingang van 2011 heeft de raad ingestemd met het verlagen van het onderhoudsniveau van de wegen van niveau R naar niveau R-. Als gevolg
hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Voor geïnspecteerde onderdelen van de wegen is een adviesnorm beschikbaar. Uit de resultaten van inspecties ten opzichte van de norm blijkt dat er ruimte is voor verdergaande fasering van onderhoud in het totale wegennet. De verschuiving c.q. fasering is mogelijk voor maximaal 9% van het totale wegennet binnen Velsen. De bezuiniging op het wegenonderhoud
is structureel € 250.000. Door de verlaging van de Brede Doel Uitkering (BDU)-subsidies die tot op heden voorcalculatorisch werden meegenomen in
de exploitatiebegroting is hier nog eens € 150.000 bovenop gekomen. De kwaliteit van de wegen in Velsen is ondanks de doorgevoerde bezuiniging
nog steeds ruim voldoende te noemen. De toekomstige inspecties zullen uit moeten wijzen of de gemeente in staat is om met het huidige budget de
wegen op een acceptabel niveau te houden.
Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen
voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Op basis van de RAW-systematiek kan een onderscheid worden gemaakt in de kwaliteitsniveaus die voor Velsen relevant zijn, te weten van hoog naar laag: A, B, en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. Binnen Velsen wordt
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veelal kwaliteitsniveau B aangehouden. Dalen van niveau B naar C levert een besparing op van ongeveer € 600.000. Kwaliteitsniveau C heeft als
kenmerk dat de technische instandhouding van het beplantingselement wordt gewaarborgd. Het accent ligt nadrukkelijk op het handhaven van elementen en minder op de esthetische kwaliteit. Netheid is van ondergeschikt belang. In 2011 is besloten om in 2012 en 2013 € 600.000 te bezuinigen
op het onderhoud van het openbaar groen door in de jaren 2012 en 2013 het beheer op niveau C toe te passen. De effecten van deze bezuiniging
hebben zich vertaald naar een lager kwaliteitsniveau van het groen. Doordat de grasvelden minder gemaaid worden zijn de effecten van de bezuiniging hier het meest zichtbaar. In 2014 komt het budget weer terug op het oude niveau.
Wegbeheer
In het voorjaar van 2012 heeft de laatste 2 jaarlijkse inspectie van de wegen plaatsgevonden. De resultaten van de inspectie geven het volgende
meerjarige beeld:
Totale wegennet

2005

Voldoende
Matig
Onvoldoende
Asfalt

2006

2008

2010

2012

adviesnorm

84%

80%

84%

90%

86%

87%

77-88%

5%

7%

6%

3%

3%

1%

9-14%

11%

13%

10%

7%

11%

12%

4-9%

2005

Voldoende

2007

2006

2007

2008

2010

2012

adviesnorm

91%

89%

93%

90%

86%

87%

77-78%

Matig

3%

3%

3%

3%

5%

3%

9-14%

Onvoldoende

6%

8%

4%

7%

11%

10%

4-9%

Elementen

2005

Voldoende
Matig
Onvoldoende

2006

2007

2008

2010

2012

adviesnorm

81%

79%

81%

86%

82%

87%

77-87%

6%

8%

7%

4%

3%

1%

9-14%

13%

13%

12%

10%

15%

12%

4-9%

De bezuinigingen op het beheer en onderhoud van wegen hebben, op basis van tussentijdse inspecties, nog geen zichtbaar effect gehad op de
toestand van de wegen.
Rioolbeheer
In 2013 heeft weer een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de oudere riolen in onze gemeente. Dit heeft geen grote onverwachte uitkomsten
opgeleverd. Het is wel een uitstekende basis om te bepalen welke riolen in aanmerking komen voor plaatselijke herstelling en welke riolen in
aanmerking komen voor vervanging of ‘relining’ (het herstellen van de rioolbuis door het aanbrengen van een kunststof kous aan de binnenkant van
de buis).
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Watergangen
Ondanks onze verwachting is het niet gelukt om in 2013 tot overeenstemming te komen met Rijnland voor het overdragen van de watergangen. Het
streven is nu om in 2014 de watergangen over te dragen.
Sportaccommodaties
Algemeen
We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de
buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een tien jaren planningssysteem met een
uitwerking in jaarschijven.
De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch (m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een
beheerplan. 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 is er 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 2010-2015’.
Het meerjarenonderhoudsplan 2009-2013 is geactualiseerd en in november 2013 voor een periode van 10 jaar opnieuw vastgesteld door het college.
In het onderhoudsplan 2014-2023 zijn alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan of in voorbereiding zijn, verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de aangelegde kunstgrasvelden in plaats van natuurgrasvelden, voor het vernieuwde sportpark Rooswijk, voor de nieuw gebouwde gymzalen Het
Gymhuys, Waterloozaal en WijkerMeerCentrum (brede school Velsen Noord) en voor de nieuwe sporthal Zeewijk die volgens planning in 2015 in
gebruik wordt genomen.
Buitensportaccommodaties
Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. Specialistische
werkzaamheden en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden over het algemeen uitbesteed. Daarnaast wordt
er veel dagelijks onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen, belijning, beregening, enz. verricht door vrijwilligers van betrokken
sportclubs en sportstichtingen (pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine, kleedkamers, e.d. worden volledig beheerd en
onderhouden door de sportverenigingen zelf.
Het groot zomeronderhoud in 2013 is over het algemeen goed verlopen. Door de langdurige droogte in de ‘zaaitijd’ (doorzaaien - ontkiemen wortelgroei) was regelmatige beregening van de grasvelden noodzakelijk. Bij sommige sportverenigingen kan juist in de zomerperiode een knelpunt
ontstaan als gevolg van tekort aan inzet, beschikbaarheid van vrijwilligers. De problemen met de groei en de bespeelbaarheid van twee velden op
sportpark Zeewijk (Stormvogels) zijn uiteindelijk in het najaar naar tevredenheid opgelost.
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De werkzaamheden van de reconstructie van sportpark Rooswijk zijn grotendeels afgerond. Het sportgedeelte en de volledig vernieuwde
clubaccommodatie (gezamenlijk gebruik drie verenigingen) is in september 2013 officieel in gebruik genomen. Daarna is direct begonnen met de
sloop van de oude verenigingsgebouwen (‘barakken’) op het achterste deel van het sportpark. Het project is complexer gebleken dan verwacht vooral
door sterk verspreide explosieven en het ongestructureerd aanwezige leidingwerk in de bodem. De afronding van het project vindt eind 2013 plaats,
wellicht met enig nawerk in 2014 in verband met het plantseizoen voor bomen, hagen, e.d.
De vervanging van de 2e fase (zijde Lorenzstraat) van de hekwerken rond het sportveld Troelstraweg is afgerond. Het sportveld is door de uitbreiding
van het Vellesan College met ca. 40 meter verkort.
Binnensportaccommodaties
De planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties in de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. De
sportaccommodaties verkeren in redelijke tot goede staat. Mede gezien de goede bezettingsgraden in de sporthallen en gymzalen is het noodzakelijk
deze werkwijze stelselmatig voort te zetten.
Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch onderhoud sober en/of getemporiseerd uitgevoerd, omdat hier plannen voor renovaties of
nieuwbouw bestaan. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd. Dat geldt bijvoorbeeld voor sporthal Zeewijk (1969) en de
Kruisbergzaal.
Project ‘De Ring’: de voorbereiding op de nieuwbouw van sporthal Zeewijk in combinatie met basisschool de Zandloper en een peuterspeelzaal
verloopt naar wens.
De aanbesteding is mei 2013 voltooid en vervolgens is het voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en het technisch ontwerp (TO)
goedgekeurd. In december 2013 is reeds met grond- en voorbereidende werkzaamheden begonnen. Volgens planning wordt in het 1e kwartaal 2014
gestart met de bouw. Bouwtijd circa 1,5 jaar. Nadat de nieuwbouw in gebruik is genomen wordt de oude sporthal afgebroken.
Waterloozaal: de nieuwe gymzaal met een speelvloeroppervlakte van 308 m2 is in november 2013 officieel in gebruik genomen.
WijkerMeerCentrum: door de brand op nieuwjaarsdag 2012 is ook de gymzaal in ongerede geraakt. Besloten is een nieuwe gymzaal, die voldoet aan
de actuele eisen, te bouwen als integraal onderdeel van de ontwikkeling van een Brede school in Velsen-Noord.
De aanbesteding heeft in oktober 2013 plaatsgevonden. Volgens planning zal de nieuwbouw in 2014 starten.
Zwembad
Het regulier (dagelijks, periodiek) en het planmatig onderhoud is in 2013 conform de onderhoudsplannen uitgevoerd.
Gebouwen, objecten en kunstwerken
De gemeente heeft ca. 125 gebouwen en objecten in beheer. Deze objecten worden planmatig beheerd. Daartoe worden ze geregeld geïnspecteerd
en wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. In 2011 is een nieuwe inspectie uitgevoerd. Op basis hiervan wordt de actuele
onderhoudstoestand vastgesteld en worden de uitvoeringskosten (opnieuw) berekend.
Begin 2013 is het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2013-2022 door het college vastgesteld.
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Onderwijsgebouwen
Gemeenten hebben een ‘zorgplicht’ inzake de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs- en
gymnastiekaccommodaties. In Velsen is dit uitgewerkt in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen’ (huisvestingsverordening
onderwijs). Op grond van deze verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen
voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het
huisvestingsprogramma of voor het huisvestingsoverzicht.
Jaarlijks wordt een bedrag van ca € 3,1 mln gereserveerd voor nieuwbouw en ingrijpende renovaties. Daarnaast is jaarlijks een bedrag beschikbaar
van € 318.000.
Achterstallig onderhoud
In Velsen is er op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud bij de kapitaalgoederen.
Discipline

Beleidskader

Objecten

Dimensies

Wegen

LVVP

Wegen, straten en (voet)paden

1.127 km

Riolering

Riolen
Persleiding
Bergbezinkbassins
(Mini) Gemalen/Drukpompunits

276 km
10 km
10 st.
109 st.

Groen

Bomenplan ‘04
Ruimte voor groen

Bomen
Bosplantsoenen
Gazon
Hagen
Ruw gras
Speeltoestellen

19.795 st.
23,8 ha.
97,9 ha.
9.741 m2
91,9 ha.
435 st.

Water

Baggerplan ‘03

Watergangen, vijvers

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten

12.580 st.

Sportaccommodaties

Nota
Accommodatiebeleid
voor sportief Velsen
2010-2015

Gymzalen
Sporthallen
Verenigingsgebouwen
Zwembad
Sportparken/velden
Tenniscomplexen

11 st.
3 st.
5 st.
1 st.
9/34 st.
5 st.

Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.

125

Gebouwen
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Paragraaf D Financiering
Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze
waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend)
geld gefinancierd. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op de algemene (rente)ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2013. Tot slot wordt
het risicobeheer van de financieringsportefeuille benoemd.
Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:
• het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn;
• het beheersen van risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
• het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;
• het meer gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm (vanuit de visie van het rentecomité).
Mandaat aan te trekken financiële middelen
De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal € 35 mln aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit
mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd.
Rentevisie
De gemeente heeft een (ambtelijk) rentecomité dat vier keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt
over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het rentecomité een rentevisie vast voor de middellange termijn.
Balanspositie
De debt ratio geeft weer in hoeverre de gemeente zijn bezit heeft belast met schuld.
De huidige debt ratio betreft de verhouding van de schulden (exclusief voorzieningen) ten opzichte van het balanstotaal. Een debt ratio boven de
80% kan een indicatie zijn voor een slechte financiële situatie. De gemeente Velsen voldoet op basis van bovenstaande debt ratio aan de norm. Ten
opzichte van het jaarverslag 2012 is de debt ratio gewijzigd, na een advies van de VNG. Voorheen werden alle schulden meegeteld, dit jaar (2013)
worden de voorzieningen niet meer meegenomen in de berekening. De VNG handhaaft, ondanks de gewijzigde berekening, de norm wel op 80 %.
De debt ratio in 2013 en 2012:
2012

2013

Nieuw (excl. voorzienignen

64,97%

65,85%

Oud( incl. voorzieningen)

71,17%

74,82%

Programmaverantwoording 2013

140

Organisatie
De bepalingen in de wet Fido, 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. De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in
belangrijke mate bepaald door het door de raad vastgestelde Treasurystatuut.
Enkele doelstellingen van de treasuryfunctie:
• de renterisiconorm niet hoger te laten komen dan 20% van het begrotingstotaal per jaar;
• door gedegen met de middelen om te gaan, het renterisico af te laten nemen;
• de benutting van de kasgeldlimiet is mede afhankelijk van de afspraken met onze huisbankier.
Kaders van de treasuryfunctie zijn:
Regelgeving

Toelichting

Vastgesteld

Financiële verordening

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

22 mei 2008 gemeenteraad

Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden)
Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden)

Treasurystatuut

In 2013 heeft er een wijziging plaats gevonden in het kader van de Wet
Fido namelijk het Schatkistbankieren. Overtollige liquiditeiten moeten
worden aangehouden bij het Rijk. (0.75 % van het begrotingstotaal =
ongeveer € 1.1 miljoen).

14 december 2000
Wijziging 2013

Uitwerking van de wet en bijzonderheden gemeente Velsen. In verband
met de diverse ontwikkelingen op het gebied van Treasury is besloten om 28 mei 2009 gemeenteraad
in 2014 het Treasurystatuut te actualiseren.

Algemene ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2013
De rente in 2013 is nog steeds laag geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Velsen ook geprofiteerd heeft van de mogelijkheid om binnen
de wettelijke kaders kortlopende leningen aan te trekken.
De gemeente Velsen heeft in 2013 een aantal langlopende leningen aangetrokken i.v.m. de wettelijk noodzakelijke spreiding van de
leningportefeuille. Deze spreiding is nodig om het risico van toekomstige rentestijgingen te voorkomen. Gezien de toekomstige decentralisaties is het
lastig in te schatten in hoeverre deze decentralisaties invloed hebben op het toekomstige liquiditeitssaldo van de gemeente Velsen. Vanaf december
2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren).
Risicobeheer van de financieringsportefeuille
Om de risico’s van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm.
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Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal ‘rood’ mag staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de
kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet Fido, art 2, punt 1b).
Het begrotingstotaal bedroeg per 1 januari 2013 € 150 mln (afgerond). Dit betekent dat de kasgeldlimiet in 2013 een hoogte had van € 13 mln
(afgerond). De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe,
niet overschrijden.
Onder ‘netto vlottende schuld’ wordt volgens de wet Fido verstaan: het gezamenlijk bedrag van de opgenomen gelden met een oorspronkelijke
rentetypische looptijd van korter dan één jaar, de schuld in rekening-courant, de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas
gestorte gelden van derden, en overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld; verminderd met het gezamenlijk bedrag van
de contante gelden in kas.
De gemeente Velsen heeft zich aan deze voorwaarden gehouden.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote pieken in de leningenportefeuille van een gemeente in te perken.
In de wet Fido is aangegeven 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.
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 er in 2013 geen overschrijding van de renterisiconorm plaats gaat heeft gevonden.
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Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opbouw van de portefeuille.
Verstrekte leningen
De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen
die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige
voorziening getroffen.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
De gemeente staat garant voor de geldleningen van vier woningbouwverenigingen en stichtingen. Uit de trendnotitie die op 8 juni 2011 is verschenen
op de site van de WSW is de volgende verwachting weergegeven: “Er bestaat zorg over de financiële draagkracht van de corporaties in de toekomst.
De eerste reden van zorg heeft te maken met de historisch lage rente. Als de rente stijgt, dan nemen de vrije exploitatiekasstromen af. Mocht er
een tekort in de exploitatiekasstromen ontstaan, dan is de corporatiesector volledig aangewezen op de opbrengsten uit de verkoop van bestaande
huurwoningen. Daar ligt de tweede reden tot zorg. De verwachte verkoopopbrengsten zijn niet voldoende om zowel de huidige onrendabele
investeringen, als een tekort in de exploitatiekasstromen te betalen. Als zowel de heffingsbijdrage voor de huurtoeslag als een stijgende rente een
feit wordt, dan ontkomen corporaties niet aan het maken van ingrijpende keuzes. Bij een groeiende schuldpositie door hoge investeringen zullen ze
immers snel tegen hun financiële grenzen aanlopen. Of corporaties kiezen er voor hun schuldpositie meer in overeenstemming te brengen met hun
exploitatierisico’s. Dat laatste kan inhouden dat corporaties wat minder investeren in woningen en ander maatschappelijke gewenste projecten. Het is
een dilemma waar een aantal corporaties de komende jaren zeker mee te maken zal krijgen.”
Op 27 mei 2013 heeft het WSW aangegeven dat ze het voornemen hebben om de variatie van leningen die kunnen worden geborgd verder te
beperken. De aanleiding is een strategische keuze om het zowel voor het WSW als voor de corporaties makkelijker te maken om de effecten van de
contractenportefeuille te beheersen. Tot aan het moment van de definitieve beleidswijziging geldt een “Nee, tenzij”-beleid.
Het waarborgfonds is er van overtuigd dat corporaties ook met ‘gewone’ financieringsproducten in staat zijn om betaalbare financieringen af te sluiten
en door middel van goede spreiding, de risico’s van renteschommelingen en andere financieringsrisico’s te beheersen.
In een aan de Tweede Kamer gerichte brief van 7 juni 2013 heef minister Blok van Wonen en Rijksdienst het volgende aangegeven “Het totale
beeld overziend acht ik de risico’s voor het Rijk als achtervanger voor het WSW, ondanks het feit dat de WSW-borging in zekere zin een open einde
karakter heeft, zeer klein.”
Het WSW had op dit moment (7 juni 2013) ca. € 85 mld aan financiering geborgd. Daar staat een garantievermogen van ca. € 3,7 mld tegenover
(bestaande uit € 0,5 mld liquide eigen vermogen en een obligoverplichting voor corporaties van ca. € 3,2 mld). Pas als het garantievermogen daalt
tot minder dan 0,25% van het geborgde leningenvolume (= ca. € 210 mln) kan de achtervang worden aangesproken. Tevens is het corporatiebestel
dusdanig ingericht dat het financieel toezichtorgaan, het Centraal Fonds Woningcorporaties (CFV), in het algemeen een corporatie die in financiële
problemen komt saneert alvorens het WSW geld gaat uitkeren vanwege verstrekte borging. Tot op heden heeft het WSW om die reden nog nooit
hoeven uit te keren.
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Vanaf 2014 gaat het WSW gemeenten uitgebreider informeren over hun betrokkenheid bij woning-bouwcorporaties met de door het WSW geborgde
leningen. Dit is de uitkomst van het overleg dat het WSW in 2013 voerde met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van
Binnenlandse Zaken (BZK).
De uitbreiding bestaat uit drie onderdelen:
1) Het WSW vult het jaarlijks eindejaarsoverzicht over de leningen van de corporaties aan met informatie over de waarde van hun bezit per
gemeente.
2) Het WSW informeert de gemeenten over de corporaties die het WSW in de nieuwe risico-classificatie (rood-geel-groen) rood classificeert.
Uiteraard licht het WSW ook toe wat de classificatie ‘rood’ voor de achtervang van de gemeenten betekent.
3) Het WSW informeert iedere gemeente over het faciliteringsvolume van de corporaties waarbij de gemeente betrokken is. Op die manier krijgt de
gemeente voor de ‘eigen’ corporaties op hoofdlijn inzicht in de borgingsruimte voor investeringen en herfinanciering.
Hypotheken
De hypotheken zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van
de nog openstaande hypotheken. Deze hebben een aflopend karakter, het risico op de hypotheken neemt dus af.
Gewaarborgde leningen
De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in.
Het college heeft in 2013 een voorlopig besluit genomen (B13.0430) tot het aangaan van een borgstelling. In 2014 heeft het college een definitief
besluit genomen (B14.0010). De borgstelling van Zeehaven IJmuiden is afgenomen.
Voor een overzicht van de totalen van de leningen en garanties van de gemeente Velsen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans bij de
jaarrekening 2013.
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Paragraaf E

Bedrijfsvoering

Personeel & organisatiebeleid gemeente Velsen 2013
Eind 2012 heeft de directie in samenspraak met het management een visie en missie ontwikkeld op de gemeentelijke (ambtelijke) organisatie. Missie
en visie richting de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en over de wijze waarop we resultaten willen bereiken en willen samenwerken. Door
aan de missie en visie vier succesfactoren te koppelen (attent, betrouwbaar, doelgericht en dynamisch), maken we het mogelijk om het gedrag van
alle mensen in onze organisatie te benoemen en te waarderen. Wij hebben de overtuiging dat de prestaties van onze organisatie verder verbeteren
op het moment dat we gezamenlijk hoger ‘scoren’ op de vier succesfactoren. In 2013 zijn de eerste stappen genomen om de missie, visie en
succesfactoren te delen met de organisatie.
Ook is in 2013 de aanzet gegeven tot het maken van een volledige analyse van kwaliteiten en competenties van onze medewerkers.
Alle leidinggevenden hebben ‘hun’ medewerkers indicatief beoordeeld op de vier succesfactoren. Wie vertoont voorbeeldgedrag op die
succesfactoren en bij wie zien we nog ruimte voor ontwikkeling. We delen deze indicaties met onze medewerkers, in ieder geval in de reguliere
functioneringsgesprekken. Dit is een belangrijk instrument om de organisatievisie, -missie en succesfactoren te borgen in de organisatie en is
daarnaast de basis om op individueel niveau tot concrete ontwikkelplannen te komen.
In 2013 lag het speerpunt op het terrein van ontwikkeling medewerkers op beleidsniveau op bestuurlijke dienstverlening. We kunnen constateren dat
die inspanningen hebben geleid tot een volwaardig instrumentarium, waarmee we bestuurlijke afspraken tussen raad en college of tussen college en
organisatie goed kunnen monitoren. Daarmee hebben we een basis gelegd voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college in 2014. Verdere
verfijning van het instrumentarium is wellicht mogelijk, afhankelijk ook van aanvullende wensen vanuit een nieuw bestuur. Als organisatie houden we
continu aandacht voor betrouwbaar gebruik van het instrumentarium.
Alle medewerkers kunnen via de digitale Velsen Academy via e-learning cursussen volgen op uiteenlopende gebieden.
Gemeenten moeten buigzaam zijn: er komen taken bij en er zullen taken in samenwerking met beleidspartners uitgevoerd gaan worden. Dit vereist
een flexibele houding van werkgevers en werknemers. Daarom is er de noodzaak en de wens om medewerkers daar in te zetten waar ze maximaal
een bijdrage kunnen leveren. In de CAO is dan ook bepaald dat werknemers daarom een aanstelling krijgen in algemene dienst. Dit is begin 2013
gerealiseerd.
Aansluitend op de aanstelling in algemene dienst is de keuze gemaakt om over te gaan naar een generiek functiestelsel, HR21. In plaats van de vele
specifieke functiebeschrijvingen voorziet het generieke functiestelsel in een beperkter aantal generiek beschreven functies. Dit sluit beter aan bij de
moderne gemeentelijke organisatie waar taken en werkzaamheden van medewerkers sneller veranderen dan vroeger. Uitvoerige en gedetailleerde
functiebeschrijvingen passen niet meer bij het snelle tempo van verandering en belemmeren de flexibiliteit.
De overgang van specifiek naar generiek ondersteunt ook de noodzaak om de “basis op orde” te hebben. Het draagt bij aan een dynamische,
moderne, flexibele en transparante organisatie waarbij doorstroom van medewerkers vergemakkelijkt wordt. Het is daarnaast een transparant
systeem dat consistentie in functiebeschrijvingen, -waarderingen en belonen bevordert. Omdat de beschrijvingen en waarderingen landelijk
zijn vastgesteld, zijn tussentijdse wijzigen van de inhoud van functie-beschrijvingen niet meer nodig. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid
competenties en resultaten te koppelen aan de beschrijvingen en zo ontstaat een integraal HR instrument. In het jaar 2013 heeft deze omzetting
plaatsgevonden. In 2013 heeft de directie ten behoeve van de organisatieontwikkeling een aantal uitgangspunten vastgesteld. Om een aantal
voorbeelden te noemen:
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•
•
•
•

Elke klant vraag een eigen benadering. Als klantsoorten worden bestuur, inwoners (met enkelvoudige vraag, met meervoudige vraag), bedrijven
en ondernemers en interne klanten onderkend. Elk klant(soort) vraag een eigen benadering, een eigen product, wat weer leidt tot verschillende
principes op basis waarvan de organisatie naar die klant wordt ingericht.
Integraal. Verticaal d.m.v. het aanbieden van integrale producten. Horizontaal door verantwoorde-lijkheid voor eigen dienstverlening als onderdeel
te zien van de totale dienstverlening van de gemeente Velsen.
Herkenbaarheid naar buiten.
Denken vanuit de klant centraal.

Deze uitgangspunten zijn gehanteerd bij de volgende wijzigingen in structuur:
De werkeenheden Automatisering en Documentaire Informatievoorziening van de afdeling Automatisering en Facilitaire Dienst zijn toegevoegd aan
de afdeling Informatiemanagement. De werkeenheid Facilitaire Zaken is ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Vervolgens is in 2013 de
afdeling Belastingen & invordering en de afdeling Publiekszaken tot één afdeling samengevoegd.

Bedragen x € 1,-Directieteam
Concernstaf
Concerncontrol
Algemene zaken
Automatisering en facilitaire diensten
Belastingen en invordering
Beleid en voorbereiding
Communicatie
EZ, wonen en ruimtelijk beleid
Financien
Gebiedsontwikkeling
Human resources
Informatiemanagement
maatschappelijke ontwikkeling
Publikszaken
Sportzaken
Wijkbeheer
Eerk, inkomen en zorg
sub - totaal
Griffie
Algemene dienst
Bibliotheek

Totaal
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toegestane
formatie

beztting in fte

3,0
2,9
3,0
34,6

3,1
2,9
2,1
31,5

26,3
8,7
15,6
19,8
19,1
12,6
42,3
14,9
64,4
38,6
65,1
54,0
425,0
4,7

25,3
7,8
16,1
18,8
15,1
12,9
40,8
13,8
60,2
36,3
63,7
55,2
395,4
4,7

429,7

410,0

primaire
begroting 2013
371.979
164.764
287.882
1.721.008
1.428.025
985.469
1.633.811
644.388
1.101.133
1.348.360
1.276.862
787.756
1.694.263
1.062.543
2.744.371
1.905.742
3.059.239
3.162.053
25.379.648
343.321
239.144
1.261.410

27.223.524

wijzigingen

384.625
-1.428.025
-985.469

1.043.400
89.445
985.469

89.445
307.640
-1.261.410

-864.325

begroting
2013 na
wijzigingen
371.979
164.764
287.882
2.105.633
0
0
1.633.811
644.388
1.101.133
1.348.360
1.276.862
787.756
2.737.663
1.151.988
3.729.840
1.905.742
3.059.239
3.162.053
25.469.093
343.321
546.784
0

rekening
2013
-405.588
-203.078
-216.806
-1.732.752

-1.650.459
-570.513
-1.181.344
-1.282.860
-1.001.632
-855.250
-2.571.908
-1.106.074
-3.427.541
-1.880.043
-3.080.930
-3.172.911
-24.339.692
-358.431
-474.871

26.359.199 -25.172.994

onder-/
overschrijding
-33.609
-38.314
71.076
372.881
0
0
-16.648
73.875
-80.211
65.500
275.230
-67.494
165.755
45.914
302.299
25.699
-21.691
-10.858
1.129.401
-15.110
71.913
0

1.186.205
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Inkoop en samenwerking stichting RIJK
Sinds 2012 is de gemeente Velsen aangesloten bij de inkoop organisatie Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting
RIJK). Door middel van die samenwerking is onze inkoopondersteuning kwantitatief uitgebreid, is de ondersteuning verder geprofessionaliseerd
en worden meer aanbestedingsprocedures in gezamenlijkheid met de leden van RIJK uitgevoerd. De effecten van de samenwerking zijn zowel
merkbaar in de verbeterde administratieve vastlegging en afhandeling van de aanbestedingstrajecten, als ook in de realisatie van inkoopvoordelen.
De voor 2013 ingestelde taakstelling op inkoop en aanbesteding van € 420.000 is volledig gerealiseerd.
Informatiemanagement en archief
Verplicht gebruik van Basisregistraties
Om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren is een stelsel van basisregistraties opgezet. Daarin staan gegevens die veelvuldig
gebruikt worden binnen de overheid. Alle overheden, waaronder de gemeenten, worden voor 2015 op dit stelsel aangesloten en zijn verplicht de
gegevens uit dit stelsel te gebruiken bij hun werkzaamheden. Dit stelsel draagt ook bij aan een efficiëntere overheid.
Voor een aantal van deze registraties zijn de gemeenten bronhouder, zoals de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA),
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Via een datadistributiesysteem worden de gegevens
gedistribueerd over de verschillende registraties die deze gegevens gebruiken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de basisgegevens uit deze
registraties consistent met elkaar worden gemaakt. In dit kader is de BAG-GBA gegevenskoppeling inmiddels afgerond, de afronding van de BAGWOZ gegevenskoppeling staat gepland voor 1 januari 2014. Ook niet-basisregistraties (bijv. de postregistratie) moeten gebruik maken van deze
basisgegevens, in 2014 zal hiermee gestart worden.
Onder het credo ‘eenmalige inwinning, meervoudig gebruik’ kunnen alle medewerkers de in de BAG geregistreerde gegevens conform de wet
gebruiken voor hun werkzaamheden.
In 2013 is door de IJmondgemeenten een intentieovereenkomst getekend om te onderzoeken op welke manier kan worden samengewerkt op het
gebied van informatiemanagement en automatisering. In 2014 moet hiervoor gestart worden met het maken van een aantal producten waaronder
een meerjarenprogramma en een businesscase.
Gemeenten krijgen de komende jaren meer taken en verantwoordelijkheden die van groot belang zijn in de leefwereld van mensen. Deze taken
worden decentralisaties in het sociaal domein genoemd. Het gaat om de Jeugdzorg die van de provincies naar de gemeenten gaat, de verschuiving
van de AWBZ naar de Wmo, de WAJONG van UWV naar gemeenten en de dagbesteding/ondersteuning vanuit de rijksregeling AWBZ naar
gemeenten. De uitdaging is of gemeenten als meest nabije overheid mensen beter, eerder en slimmer gaan (laten) helpen tegen fors minder kosten.
De inrichting van een goede informatievoorziening is een uiterst complex geheel. Binnen het regionale traject van de decentralisaties is hier aandacht
voor.
Voor de gemeente is de inzet van statistische data van groot belang voor een doeltreffende sturing en uitvoering van het gemeentebeleid. Om in
deze behoefte te voorzien is een database gevuld met zowel interne als externe data. De interne data komt ondermeer uit de beschikbare basis- en
kernregistraties en de externe data komt ondermeer uit het CBS. Dit alles is einde 2013 op intranet én internet ontsloten onder de naam Velsen in
Cijfers.
Velsen in Cijfers biedt actuele gegevens over de gemeente met betrekking tot bevolking, wonen, werk, verkeer, veiligheid, economie en nog veel
meer. De resultaten kunnen worden weergegeven met behulp van een kaartje, een grafiek of in tabellen.
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Bij het Noord-Hollands Archief is uiteindelijk 413 meter archief bewerkt. Dit hele archief wordt in januari/februari 2014 officieel overgedragen aan
het Noord-Hollands Archief. Daarnaast is er een nieuwe archiefverordening en een nieuw besluit informatiebeheer vastgesteld. Tevens zijn de postprocessen herijkt en verbeterd.
Hiermee zijn belangrijke aandachtspunten van de archiefinspectie gerealiseerd.
De afdeling Publiekszaken heeft een eigen archief met aanvragen bouw- en omgevingsvergunningen vanaf 1900 tot heden. De archiefwet verplicht
ons om archiefstukken ouder dan 20 jaar naar een bewaarplaats te brengen. Dit gebeurt in overleg met het Noord-Hollands Archief. Omdat deze
stukken nog dagelijks worden geraadpleegd door verschillende afdelingen binnen de gemeente is het voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk
dat ze worden gedigitaliseerd voordat ze naar de bewaarplaats gaan. Een groot gedeelte van het archief is al gedigitaliseerd. Op dit moment wordt
gewerkt aan het constructief archief en de sonderingen.
Inmiddels zijn de jaargangen 1900 t/m 1991 permanent overgebracht naar Noord-Hollands Archief. Daarbij is de index behorende bij de jaargangen
1900 t/m 1991 geoptimaliseerd. Van de jaargangen 1924, 1925, 1975 en 1976, die als eerste als experiment waren gedigitaliseerd, zijn de bestanden
omgezet naar een beter bruikbaar formaat. Eerdere uitval van de jaren 1947 tot en met 1965 is nu ook gedigitaliseerd.
Door het digitaliseren wordt de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd. Zij krijgen immers de mogelijkheid om de voorgenoemde stukken
digitaal in te zien en te ontvangen.
Automatisering
In het derde kwartaal is een start gemaakt met de vervanging van de geautomatiseerde werkplekomgeving (infrastructuur en software). De hele
organisatie wordt in delen overgezet. Dit project wordt in het voorjaar van 2014 afgerond.
Een test waarbij gecontroleerd de stroomspanning van het datacentrum is uitgeschakeld, is met goed gevolg doorlopen. Aanleiding hiervoor was
dat de beheerder van het landelijk stroomnet een transformatorhuis moest moderniseren om levering van voldoende elektriciteit te kunnen blijven
garanderen.
Ook de technische inrichting van de infrastructuur van het Klant Contact Centrum is succesvol afgerond.
In verband met de renovatie van het oude gedeelte van het gemeentehuis (gebouw B) is in december 2012 ondersteuning verleend bij de
verhuizingen van diverse afdelingen naar gebouw De Beurs en twee panden aan Plein 1945.
Sinds 2009 is Velsen met 30 andere gemeenten aangesloten bij de vereniging Dimpact. Hierdoor is het mogelijk om met de leden gebruik te
maken van een centraal beheerd systeem dat diverse processen voor de dienstverlening ondersteunt. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van
verdere verbetering van de software, die een efficiëntere en transparantere dienstverlening mogelijk maakt. Daarnaast speelt Dimpact met haar
informatiesysteem in op nieuwe ontwikkelingen zoals de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mBGA) en de decentralisaties.
In 2013 is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) opgesteld.
Alle Nederlandse gemeenten moeten hun informatiebeveiliging naar het niveau brengen dat in de BIG is omschreven. Daarom zal het beleid in
2014 ingrijpend worden aangepast en vastgesteld door het college van B&W. Vervolgens zal er op basis van de BIG een nieuwe concernbrede
risicoanalyse worden gedaan zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid van de informatie te kunnen garanderen.
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Misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O) en rechtmatigheid
Misbruik is het ‘opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen
te verkrijgen, of het niet, dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik kan gelijk gesteld worden met het plegen van
fraude. Bij fraude passen beheersmaatregelen zoals fraudepreventie, handhaving en sancties.
Bij oneigenlijk gebruik wordt feitelijk gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarmee zijn dergelijke handelingen niet onrechtmatig.
Wel is sprake van het in strijd handelen met het doel en de strekking van de wet- en regelgeving. In zo’n geval is het noodzakelijk dat de wet- en
regelgeving wordt aangepast en/of duidelijker moet worden toegelicht. De beheersmaatregelen die bij oneigenlijk gebruik horen, zijn: handhaving,
voorlichting, analyse toepassing en actualisering van de wet- en regelgeving. Deze beheersmaatregelen hebben de voordurende aandacht.
M&O heeft ook te maken met integriteit van ambtenaren en bestuurders. Niet integer handelen kan immers leiden tot misbruik (lees fraude) en
oneigenlijk gebruik. De M&O maatregelen hebben dus raakvlakken met het integriteitsbeleid in Velsen. De volgende maatregelen zijn tot nu toe
genomen:
• werken met interne controle en werkplan rechtmatigheid;
• procesbeschrijvingen en maatregelen zoals voldoende functiescheiding en de toetsing op naleving van de maatregelen;
• vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en informatiebeveiligingsaanpak;
• de verordening Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens Velsen 2010;
• de beheerregeling GBA Velsen;
• de regeling van budgethouders 2011.
De gemeente Velsen onderkent daarnaast dat de praktische uitwerking van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in belangrijke mate
staat of valt met de integriteit van functionarissen. Daarom is een aantal maatregelen genomen, waaronder de volgende.
Er is:
• een gedragscode voor ambtenaren, B&W en de gemeenteraad vastgesteld;
• verplicht gesteld dat de Velsense ambtenaren een ambtseed afleggen;
• een regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden vastgesteld;
• een regeling melding financiële belangen voor ambtenaren vastgesteld;
• een regeling vertrouwenspersonen bij wie klachten over vermoedens van integriteitschendingen kunnen worden gemeld vastgesteld;
• een meldpunt in de externe Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) op grond van de regeling Melding Vermoeden Misstanden gerealiseerd;
• in voorkomende gevallen sprake van een integriteitonderzoek bij werving en selectie in de vorm van een Verklaring omtrent gedrag (VOG);
• Velsens inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld;
• een protocol integriteitonderzoeken vastgesteld.
Wij hebben ervoor gekozen om M&O in Velsen op te bouwen vanuit een praktische insteek. Wat nog wordt toegevoegd is de paraplu over alle
maatregelen. Daarom zal het college begin 2014 een Nota M&O beleid laten opstellen. Deze nota is de laatste stap in het borgen van de genomen
maatregelen en zal als kader een rol spelen bij de toetsing van deze maatregelen in de toekomst.
In de begroting van 2013 is ten aanzien van rechtmatigheid aangegeven dat er naast de reguliere audits in 2013 verbijzonderde controles zouden
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plaatsvinden op de financiële administratie, automatisering, informatiebeveiliging en de personele administratie. Hieronder gaan wij hier kort op in.
Bij de financiële administratie is geconstateerd dat de budgethouderslijst nog niet formeel door het college was vastgesteld. Dat vindt op korte termijn
plaats. Bij automatisering vindt eind 2013/begin 2014 een IT-audit plaats. De uitkomsten van de audit zijn op het moment van schrijven nog niet
bekend. In 2013 is het informatiebeveiligingsbeleid getoetst. Daarbij is geconstateerd dat het beleid niet jaarlijks wordt geactualiseerd en dat er geen
kwartaalrapportages zijn aangeleverd. Beide zaken zijn vereist volgens het informatiebeveiligingsbeleid. Deze uitkomsten is begin 2014 aan het
college gemeld in de vorm van een managementrapportage – zoals vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
Op de salarisadministratie hebben diverse controles plaatsgevonden. Er was sprake van twee incidentele omissies die beide zijn hersteld.
Juridische kwaliteitszorg 2013
In 2013 zijn de volgende (reguliere) werkzaamheden verricht: een update van het mandaatbesluit, het organiseren van een gemeentebreed
juristenoverleg, het bijhouden van de regelingenbank met nieuwe en/ of gewijzigde beleidsregels, kadernota’s en verordeningen en is gestart met een
samenwerking met juristen (en controllers) van de IJmondgemeenten voor zover het gaat om regionale samenwerking.
In het kader van het opleidingsprogramma voor beleidsmedewerkers hebben juridische trainingen plaatsgevonden en in samenwerking met de
IJmondgemeenten heeft een training plaatsgevonden op het gebied van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Verder is in 2013 het project elektronisch gemeenteblad afgerond, is een bijdrage geleverd aan het wijzigen of het aangaan van diverse
gemeenschappelijke regelingen, is een bijdrage geleverd in het kader van de decentralisaties, het plan van aanpak contractmanagement vastgesteld
en de voorbereiding voor het opstellen van de nota contractmanagement in 2013 aangevangen. Het project (pre) mediation zal in 2014 van start
gaan.
Huisvesting

Renovatie gebouw B
Januari 2013 is alles in gereedheid gebracht om op een zo veilig mogelijke manier en met zo min mogelijk overlast de fysieke renovatie van
het stadhuis gebouwdeel B te laten plaatsvinden. De ambtenaren en bestuurders zijn verplaatst naar het tegenoverliggend gebouw “Gebouw
de Beurs”, alle raadsbijeenkomsten gedurende de renovatie worden georganiseerd bij de Witte Leeuwen/Telstar en de trouwlocatie is tijdelijk
verplaatst naar Beeckestijn. Op 7 januari 2013 heeft de sleuteloverdracht van gebouw B met de bouwende partij plaatsgevonden en dit markeert
dan ook het startpunt van de fysieke renovatie van gebouw B. Een van de grootste uitdagingen was de asbestsanering die heeft plaatsgevonden.
De grote hoeveelheden en de complexiteit van de sanering heeft, zelfs voor de betrokken ervaren saneerder, wat uitdagingen opgeleverd. Voor
de warmte koude opslag (WKO) is de installatie in het pand aangebracht en zijn de warmte en koude bronnen aangeboord. De WKO wordt
ingeregeld zodat deze in maart 2014 werkt. Alle plafonds zijn vervangen en voorzien van energiezuinige led of TL5 verlichting met daglicht- en
aanwezigheidssensoren. Verder is het gebouw aan de binnen en buitenkant in de verf gezet. Ook is er nieuwe vloerbedekking en binnenlichtwering
aangebracht. Een ander opvallende onderdeel is de vervanging van alle kozijnen van de zuid-, oost- en noordvleugel. De bestaande aangepaste
Dudokkozijnen zijn vervangen door goed geïsoleerde kozijnen die de origineel door Dudok toegepaste kozijnen zeer dicht benaderen. Er is ook op
veel plaatsen aanvullende geïsoleerd zoals alle daken, de vloer van de raadzaal enzovoort dat alles om een goede energiezuinigheidscore te halen
(label B/C). Ook het bordes aan de zuidzijde van het gebouw is onder handen genomen. Hier is de oude steenlaag verwijderd en is de ondergrond
waterdicht afgewerkt waarna weer een nieuwe laag metselwerk is aangebracht. Er heeft al zeer veel werk plaatsgevonden en in het eerste kwartaal
van 2014 zal het gebouw weer helemaal gereed zijn om weer in gebruik te kunnen nemen.
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Nieuwe Publiekshal
Eind januari is gestart met de verbouw van de publiekshal in gebouw A. Het project omvat de gehele begane grond, zowel het publieksgedeelte
(fase 1) als het gedeelte waar de medewerkers van afdeling Publiekszaken zijn gehuisvest (fase 2). Op 12 augustus was fase 1 afgerond en kon
het publiek gebruik maken van de nieuwe balies en spreekkamers. Begin december werd fase 2 afgerond en namen de medewerkers van afdeling
Publiekszaken intrek in de nieuwe kantoorruimten. Daarmee is het project, dat onderdeel uitmaakt van het eind 2009 door de raad vastgestelde
Programmaplan klantgerichte dienstverlening, afgerond. Het project is uitgevoerd binnen de geraamde kosten ad € 1,6 mln. Op 31 mei 2012 heeft de
raad ingestemd met het dekkingsvoorstel.
Een nieuwe publiekshal was nodig omdat de oude hal niet aan Arbo-eisen voldeed. Verder was de oude ruimte gedateerd. In de nieuwe situatie zijn
de balies van Burgerzaken en het KlantContactCentrum geconcentreerd op één plek, is een nieuwe draaideur aangebracht die beter toegankelijk
is voor minder validen, is de steile trap naar de eerste verdieping vervangen door een minder steile, zijn nieuwe spreekkamers gebouwd en zijn er
nieuwe toiletvoorzieningen gerealiseerd. Ook de vloeren en de plafonds zijn vervangen. De nieuwe kantoorruimten achter de publiekshal zijn modern
uitgerust en zodanig ingericht dat flexwerken mogelijk wordt gemaakt. Ook het meubilair is vervangen.
KlantContactCentrum (KCC)
Met ingang van 1 januari 2013 heeft het KCC het 1e klantcontact en informatie van het Ondernemersloket overgenomen. Dit resulteert in een
aanzienlijke uitbreiding van de openingstijden van het Ondernemersloket en een verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Het laatste kwartaal van 2013 zijn we gestart met een tevredenheidsonderzoek van het Ondernemersloket. De resultaten hiervan zullen in 2014
bekend gemaakt worden.
In 2013 is gestart met de kanteling van de Wmo. Dit betekent voor het KCC dat het eerste klantcontact, informatieverstrekking, beoordeling en
aanmelding door de medewerkers van het KCC wordt gedaan.
In het laatste kwartaal van 2013 is de volledige afhandeling van binnenkomende e-mails van de afdeling Informatiemanagement, werkeenheid
Documentaire Informatie Voorziening (DIV) naar het KCC overgeheveld. Van de 4 ingangen bij de gemeente zijn reeds de balie en telefoon
ondergebracht bij het KCC. Het kanaal e-mail is hieraan dus toegevoegd.
Belastingen
Met ingang van 1 juli 2011 zijn gemeenten verplicht intern de gegevens van de BAG af te nemen. De benodigde software om dit geautomatiseerd tot
stand te brengen, komt pas in december 2013 beschikbaar, waardoor de verwerking van de gegevens in Velsen en Uitgeest tot op heden handmatig
zowel in de WOZ als de BAG plaatsvindt. De afstemming van de bestanden is in 2013 nagenoeg afgerond en na testen en implementeren van de
nieuwe software zal begin 2014 de gegevensuitwisseling geautomatiseerd kunnen plaatsvinden waardoor de gegevens nog maar op 1 plek worden
gemuteerd.
Randvoorwaarde hierbij is dat de WOZ-beschikkingen die vanaf 2012 worden verzonden, BAG-conforme adressen bevatten en dat de bijbehorende
BAG-id’s op verzoek leverbaar zijn.
Op 13 april 2011 is besloten de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) te realiseren. De verwachting was dat eind 2012 de LV WOZ operationeel zou
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zijn en alle gemeenten in 2013 kunnen gaan aansluiten. De LV WOZ is pas sinds eind november 2013 operationeel. Een gemeente kan aansluiten
op de LV WOZ, wanneer aan twee voorwaarden is voldaan: men maakt gebruikt van een WOZ-applicatie die de conformiteittoets met goed gevolg
heeft doorstaan en de gemeente heeft een succesvolle aansluittoets gedaan. Begin december heeft de 1e WOZ-applicatie de conformiteittoets
met goed gevolg afgelegd. Van de WOZ-applicatie die de gemeente Velsen gebruikt is de verwachting dat ze nog voor het einde van het jaar de
conformiteittoets met goed gevolg zullen afleggen. De eerste gemeenten zullen pas in 2014 op de LV WOZ aansluiten.
Financiën

Verbetering P&C-producten
Gedurende 2013 heeft de verdere verbetering van de producten uit de P&C cyclus alle aandacht gehad. De jaarrekening 2012 is vastgesteld in
juni, met complimenten van de raad. De producten uit de P&C cyclus, de 1e en 2e Burap riepen weinig technisch inhoudelijke vragen op en konden
daardoor het politieke proces beter ondersteunen.
Zwaartepunt van de begrotingscyclus bij de Perspectiefnota
Een opstapje voor de verbetering van de P&C cyclus was de wens van de raad de politieke beleidsbepaling te leggen bij de perspectiefnota.
Om hieraan tegemoet te komen en de visie/strategische agenda een eerste vertaling te geven zijn ter voorbereiding een aantal ambtelijke
themabijeenkomsten gehouden. Met de resultaten van de bijeenkomsten heeft het college acht strategische prioriteiten uitgewerkt en in de
perspectiefnota opgenomen. Ook dit proces heeft een product opgeleverd waar waardering voor was in de raad. Het proces van de Perspectiefnota
heeft geleid tot een eenvoudiger proces voor de begroting, met een gewaardeerd product in I-pad format.
Single Euro Payments Area(SEPA)
Per 1 februari 2014 moet het elektronisch betalingsverkeer voldoen aan de SEPA-standaarden (o.a. IBAN bank- en girorekeningnummers).
Inmiddels zijn de softwareapplicaties binnen de gemeente Velsen waar bank- en girorekeningnummers voorkomen nagenoeg SEPA-proof. De laatste
afrondende werkzaamheden vonden in december 2013 plaats.
Afhandeling bezwaarschriften in 2013
Op een aantal bezwaarschriften dat in 2012 is ingediend, is om verschillende redenen zoals bijv. lopende beslistermijn of noodzaak van nader extern
advies eerst in 2013 een besluit op bezwaar genomen.
2012

2013

Wet werk en bijstand:

38

31

Wet maatschappelijke ondersteuning:

24

8

Algemene wet bestuursrecht

29

16
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Ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften in 2013
Ingekomen

2012

Bob

2013

Bob

Algemene wet bestuursrecht:

66

40

394

377

Wet werk en bijstand:

166

132

129

94

Wet maatschappelijke ondersteuning:

30

19

12

11

De gemiddelde afhandelingtermijn in dagen bedroeg:
2012

2013

Algemene wet bestuursrecht:

74

112

Wet werk en bijstand:

97

83

Wet maatschappelijke ondersteuning:

141

102

Dwangsommen
Conform de Algemene wet bestuursrecht moet binnen vastgestelde termijnen een besluit op bezwaar worden genomen. Als dit niet gebeurt, kan
bezwaarde als aanvrager van het besluit het college in gebreke stellen. Indien het college in gebreke is gesteld, heeft het nog tot 2 weken na
ontvangst van de ingebrekestelling de gelegenheid om zonder financiële consequenties een besluit op bezwaar te nemen. Als dit besluit niet binnen
genoemde 2 weken door verzending aan de aanvrager is bekend gemaakt, wordt er een dwangsom verbeurd waarvan de hoogte afhankelijk is van
de duur die het college in gebreke is gebleven.
In 2013 is in 6 gevallen een dwangsom betaald tot een bedrag van in totaal € 400.
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Paragraaf F

Verbonden partijen

In de door de raad vastgestelde nota “visie op regionale samenwerking” is het beleidskader opgenomen voor samenwerkingsverbanden.
De visie bevat richtinggevende uitgangspunten m.b.t.:
- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen en op welke regio’s richt de gemeente zich
primair?);
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke condities werkt de gemeente samen?);
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).
De gemeente kent een aantal samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het begrip “verbonden partijen”. Dit zijn partijen
waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen
ter beschikking heeft gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of financiële problemen
bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de gemeente. Onder een bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de
gemeente een zetel in het bestuur van de betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel
risico aanwezig is staan in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang gediend is en waarbij geen juridisch
afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten
van deze partijen verwijzen wij kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.
De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:
1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar dat in deze gevallen als het ware
is uitbesteed aan de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde
doelstellingen van de programma’s. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma’s houden. De verbonden
partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma’s zijn opgenomen. In deze paragraaf leggen wij de
koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doestelling
van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn “het openbare belang behartigen” ofwel “de publieke taak uitoefenen”. Wat de
publieke taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
• Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s?
• Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
• Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?
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 aansluiting op het onderzoek naar verbonden partijen dat de commissie Rekenkamer in 2010 heeft aangeboden is door het college en de raad
een proces opgestart ter verdere verbetering van de kaderstellende en controlerende taken van de raad. Dit heeft geresulteerd in een kadernota
Verbonden Partijen. Deze kadernota wordt uitgewerkt in een zogenaamde “leidraad” waarin nadere afspraken worden gemaakt, zodat de raad zijn
kaderstellende en controlerende taak met betrekking tot de verbonden partijen optimaal kan vervullen.
In het vervolg van deze paragraaf geven wij aan welke de verbonden partijen zijn, wat de relatie is met de diverse programmadoelstellingen, door wie
de gemeente vertegenwoordigd wordt in het bestuur van de verbonden partij en hoe de ambtelijke verantwoordelijkheid is geregeld. Tevens is in de
inventarisatie een beeld opgenomen van de laatst bekende officiële financiële gegevens. Een en ander conform de richtlijn zoals opgenomen in de
decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering.
Programma 1

Economische Zaken

Naam

Centraal Nautisch Beheer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling

Vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

Geen financieel belang

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012*

2013*

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

*

*

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

*

*

Resultaat

*

*

Toelichting
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

*
geen

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

De gemeente heeft 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel te
nemen in de GR.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Het AB stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaande daaraan krijgt de raad concept begroting en
jaarrekening om reactie voorgelegd.
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Programma 1

Economische Zaken

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

Op de kerntaak van het CNB heeft de gemeente vooral een signalerende invloed. Noot: het CNB voert geen
gemeentelijke taken uit.

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

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

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Dat kan evt. door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

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

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied:
a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie
b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu
c. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b
geformuleerde

Deelnemende partijen

provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

Meewerken aan de bovengenoemde doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

College (portefeuillehouder Recreatie)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

7,6%

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)
Resultaat

2012

2013

20.192.282

18.578.274

1.366.488

n.n.b.

-1.614.008

n.n.b.

Toelichting

geen

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 115.306

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de
doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.
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Programma 1

Economische Zaken

Naam

Kennemerstrand N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling

• Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (beperkte) rechten op
een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-midden-gebied en
centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele
werken buiten dat
• Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en
andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel
• Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Dhr. R. Vennik en dhr. A. Verkaik.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

102 aandelen A (€ 31.797)

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

265.160

342.806

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

115.702

n.n.b

77.646

n.n.b

Resultaat
Toelichting

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

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

geen

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

geen

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

nee

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

nvt

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Het jaarverslag kan tk naar de raad gestuurd worden
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Programma 1

Economische Zaken

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. De raad krijgt vooraf het concept te zien
en kan zienswijzen indienen op de programmabegroting.

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

De sturingsruimte is vastgelegd binnen de statuten van de GR.
Als er meer invloed nodig is, moeten de statuten worden aangepast wat weer gevolgen voor de
participantenbijdrage kan hebben.

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

Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en om verlies van
invloed op de realisatie van de doelstelling.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het recreatieschap de agenda voor
de Algemeen Bestuur-vergadering mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die
via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.

Programma 1

Economische Zaken

Naam

Zeehaven IJmuiden N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur
ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/ aanvoerders
en de groothandelaren.

Deelnemende partijen

Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk.

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen.
De heer H. Romeijn is benoemd.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid

Belang

€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen

16.041.000

16.598.000

Vreemd vermogen

40.646.000

n.n.b.

557.0000

n.n.b.

Resultaat
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Programma 1

Economische Zaken

Toelichting

Borg € 14.850.000

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

Zie bij belang (€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal)

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie c.q. tot de aankoop van aandelen.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

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

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

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

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

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

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Via het houden van aparte informatiesessies (zoals de informatieavond over Zeehaven van 25 februari 2013)
kan de informatievoorziening aan de raad worden verbeterd

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

De portefeuillehouder sociale zaken is lid van het bestuur.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Sociale Zaken

Belang

€ 5.600.000

Financiële gegevens (x € 1,--)

Programmaverantwoording 2013

2012

2013
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Programma 2

Werkgelegenheid en inkomen

Eigen vermogen

8.536.672

8.126.418

Vreemd vermogen

3.099.186

n.n.b.

Resultaat

- 410.254

n.n.b.

Toelichting

geen

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 5.600.000

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillige deelname.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Gemeenteraad is kaderstellend.

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

Desgewenst via participatie in advies- en/of bestuurscommissie.

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

Uittreding vergt lange termijn.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Door periodieke voedings- en terugkoppelingsmomenten te organiseren.

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

Gemeenten in Midden- en Zuid Kennemerland

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder onderwijs via het regionale bestuurlijk overleg onderwijs

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Belang

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

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen (geconsolideerd)

n.v.t.

n.v.t.
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Programma 4

Educatie

Vreemd vermogen (geconsolideerd)

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting

geen

Rekening 2012

€ 36.334

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 34.645

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Gemeente is vrijwillig de GR CARel aangegaan.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Raad kan besluiten niet langer deel te nemen aan de GR CARel.
Of zoals in de raad van 21-11-2013 is besloten, het college toestemming te verlenen de GR CARel op te
heffen en een nieuwe GR schoolverzuim aan te gaan.

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

De sturingsruimte van afzonderlijke gemeenten is vastgelegd in de de GR.

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

Er worden geen frictiekosten voorzien bij eventuele uittreding

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

De raad wordt geïnformeerd en moet toestemming verlenen bij het intrekken dan wel aangaan van een GR.
De raad wordt inhoudelijk geïnformeerd over het onderdeel leerplicht door het jaarverslag van de leerplicht.

Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Naam

Noord-Hollands Archief (Regionaal Historisch Centrum)

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

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

Doelstelling

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder kunst en cultuur zit in het algemeen bestuur

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Belang

Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
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2012

2013

224.749

567.176

1.489.046

n.n.b.
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Programma 5

Cultuur en culturele voorzieningen

Resultaat

342.427

n.n.b.

Toelichting

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

Rekening 2012

€ 269.441

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 272.309

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

De deelname is vrijwillig.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

De Raad dient in te stemmen met de jaarlijkse begroting. De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR
zijn zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij
het voorstel over de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur dat vervolgens een besluit neemt over de
ontwerpbegroting. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de begroting
verstuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief
resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.

Dit kan alleen als de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast in overleg met de andere deelnemers.
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden
Bij de behandeling van de jaarstukken in de Raad is niet gebleken dat de Raad behoefte heeft om haar
en zo ja op welke wijze?
sturingsruimte m.b.t. deze GMR uit te breiden.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, een
andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van haar archieven.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

De jaarstukken zouden tijdiger aangeleverd kunnen worden, zodat het mogelijk is de stukken vóór het
zomerreces in de raad te behandelen.

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Milieudienst IJmond
www.milieudienst-ijmond.nl

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

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

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Gebiedsontwikkeling

Belang

50,1%
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2012

2013

547.940

447.801

5.122.612

n.n.b.

-100.139

-56.111
Voorlopig cijfer 2e tussenrapportage

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 1.474.969

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaand daaraan krijgt de raad de concept
begroting en de jaarrekening om reactie voorgelegd. Via de vaststelling van het werkplan is de raad tevens in
staat sturing te geven aan de werkzaamheden van de Milieudienst.

In artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling is omschreven welke taken zijn overgedragen aan de
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op Milieudienst. Aanpassing van deze opsomming dan wel het opnemen van bepalingen in de regeling waaruit
welke wijze?
voor de Milieudienst de verplichting ontstaat de raad uitgebreider te betrekken bij de taakuitvoering, zal
uitbreiding van de invloed van de raad tot gevolg hebben.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Gelet op de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de RUD is uittreding uit de Gemeenschappelijke
Regeling Milieudienst niet aan de orde.
Ten aanzien van de frictiekosten bij uittreding wordt verwezen naar de bepaling hierover in de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening en vaststelling werkplan) voorafgaande aan
belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

ReinUnie

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

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

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Doel deelneming gemeente Velsen

Belang van Velsen borgen t.a.v. het inzamelen van huishoudelijk afval en beheer openbare ruimte taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Wijkbeheer

Belang

50%

Financiële gegevens (x € 1,--)
Programmaverantwoording 2013

2012

2013
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Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

169.546

143.040

7.640.968

n.n.b.

-26.506

n.n.b.

Toelichting

De portefeuillehouder overlegt met de gemeenteraad voorafgaand aan het aangaan van een financiële
verplichting die niet in de begroting van de ReinUnie is opgenomen. Dit geldt in ieder geval voor aankopen/
verkopen van onroerend goed, aangaan van leningen en alle zaken waarvoor de garantstelling van artikel 22
van de GR geldt boven de
€ 50.000

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

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

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

We zijn deelnemer en slechts onder de in de regeling vastgelegde voorwaarden kan worden uitgetreden.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

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

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

Nee.

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

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

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Door met raad/ college nadrukkelijker af te stemmen wat zij willen weten. Vanuit HVCinzameling komt veel
informatie, daarop wordt momenteel gefilterd. Dat filter zou je groter of kleiner kunnen maken afhankelijk van
de behoefte en of vraag.

Programma 8

Milieu, riolering en afvalstoffen

Naam

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek heeft tot doel de gemeen-schappelijke belangen van de deelnemers te
behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van HVC. Daarnaast is het doel een doelmatig en
verantwoorde verwerking van afvalstoffen en grondstoffen 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 de duurzame verwerking van de huishoudelijke
afvalstoffen en grondstoffen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Een vermindering van het
afvalaanbod door preventie en het bevorderen van hergebruik van afvalstoffen. Marktconforme aanpak van
taken.
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Milieu, riolering en afvalstoffen

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Portefeuillehouder openbare werken (incl. reiniging)

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Wijkbeheer

Belang

Belang in AYZ
Belang in HVC

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

25% van de kosten (€ 2.125 in 2012).
25% van 529 aandelen = 132,25 aandelen
2012

2013

45.708

45.504

996

n.n.b.

-204

n.n.b.

Toelichting op borgstelling

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek vertegenwoordigt de gemeente Velsen als
formele aandeelhouder in HVC. AIJZ staat als aandeelhouder garant voor de diverse geldleningen van HVC,
welke garantstelling in de praktijk door Velsen voor 25% wordt gedragen.
In 2013 stond Velsen indirect voor € 148 mln garant. Die garantstelling leverde Velsen € 268.282 aan
garantstellingprovisie op (1%). Het aandeelhouderschap leverde in 2013 geen dividend op.
De garantstellingprovisie is door HVC rechtstreeks aan Velsen overgemaakt en komt derhalve in de balans van
AIJZ niet voor

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 2012,50

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

We zijn deelnemer en slechts onder de in de regeling vastgelegde voorwaarden kan worden uitgetreden.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

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

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

Nee.

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

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

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Door met raad/ college nadrukkelijker af te stemmen wat zij willen weten. Vanuit HVCinzameling komt veel
informatie, daarop wordt momenteel gefilterd. Dat filter zou je groter of kleiner kunnen maken afhankelijk van de
behoefte en of vraag.

Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

Naam

Winkelstichting Plein ’45
www.winkelstichtingplein1945.nl

Vestigingsplaats

IJmuiden

Rechtsvorm

Stichting

Programmaverantwoording 2013
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Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

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

Gemeente Velsen
Zie de doelstelling van de stichting

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Geen

Belang

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

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen

2.844.407

2.933.146

Vreemd vermogen

4.268.988

n.n.b.

88.739

n.n.b.

Resultaat
Toelichting

Zie voor nadere informatie www.winkelstichtingplein1945.nl. Daar is ook een exemplaar van de statuten in te
zien.
Geen.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

De Winkelstichting heeft een lening lopen bij de gemeente die destijds is aangegaan voor de bouw van de
bibliotheek aan het Dudokplein. De Winkelstichting is eigenaar van het pand waarin de bibliotheek is gevestigd.
De lening kent een looptijd van 20 jaar en loopt in 2019 af.
Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a)
De raad heeft geen rechtstreekse sturingsruimte richting bestuur van de Winkelstichting. Volgens de statuten
heeft de raad wel een beslissingsbevoegdheid als er een geschil is tussen college en bestuur van de
Winkelstichting over:
-richtlijnen m.b.t. beheer en exploitatie (zie art.4);
-overeenkomsten m.b.t. verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen (art 12);
-voorgenomen statutenwijziging, fusie of splitsing (art. 17, lid 3).

Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op Nee, de statuten zijn bepalend. Het bestuur van de Winkelstichting is bevoegd de statuten te wijzigen, na
welke wijze?
goedkeuring door het college (art, 17, lid 1 en lid 2).
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

nihil

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken.
Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden.
Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het college is
voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.
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Programma 9

Ruimtelijke ordening en wonen

Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Veiligheidsregio Kennemerland
www.vrk.nl

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:
a. uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio’s;
b. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;
c. te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en
gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de
deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;
d. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en
gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

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

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene zaken en
Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Belang

12,87%

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2012

2013

1.604.000

3.320.000

31.089.000

n.n.b.

1.716.000

0
Op basis van de 2e tussenrapportage

Toelichting

De bijdrage aan de VRK is opgebouwd uit de componenten Regionale Brandweer, MICK, Lokale Brandweer en
de GGD. De cijfers zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 6.290.000

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio’s)
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Wat is de sturingsruimte voor de raad?

Er is niet zozeer sprake van sturing (de raad is niet het bevoegde gezag) maar wel van invloed. De raad kan
haar wensen kenbaar maken bij het door het bestuur van de veiligheidsregio vast te stellen risicoprofiel en
regionale beleidsplan. Daarnaast wordt de raad in staat gesteld haar zienswijze te geven op jaarverslag en
begroting. Ten slotte kan de raad de burgemeester nog input geven op het door het bestuur vast te stellen
regionale dekkingsplan brandweer.

Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Naam

Stichting Halt

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende jeugdcriminaliteit en het
wegnemen van oorzaken die tot dit gedrag onder jongeren leiden.
Het verrichten van alle verdere handelingen en werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting is verantwoordelijk voor de zogenaamde Halt-afdoeningen (alternatieve afdoening van straffen voor
jeugdigen), conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels. Aanvullend hierop werkt
Halt ook aan voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door voorlichtingslessen op basis- en voortgezet
onderwijs.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

Zie doelstelling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

n.v.t.

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Algemene Zaken

Belang

Afname van 400 uren preventieve activiteiten

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting

geen

Rekening 2012

€ 33.000

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

€ 34.000

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Vrijwillige deelname

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Via het budgetrecht
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Programma 10

Openbare orde en veiligheid

Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden
Ja, via het budgetrecht
en zo ja op welke wijze?
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Er is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de
voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Dat kan eventueel door de raad actief te informeren door middel van een collegevoorstel.

Programma 11

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Naam

Coöperatie Dimpact U.A.
www.dimpact.nl

Vestigingsplaats

Enschede

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging

Doelstelling

Dimpact heeft de doelstelling om betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren voor haar
lidgemeenten. Landelijke programma’s zoals Antwoord©, digitale overheid 2017, zaakgericht werken, NUP
en de Basisgemeente, staan daarbij centraal. Maar ook nieuwe ontwikkelingen worden in gezamenlijkheid
opgepakt; denk aan de decentralisaties en de modernisering GBA. Door samen te werken aan deze doelen
worden kosten- en kwaliteitsvoordelen behaald.

Deelnemende partijen

32 andere gemeenten, verspreid over Nederland

Doel deelneming gemeente Velsen

Het gebruik/ontwikkelen van software ter ondersteuning van de dienstverlening van Velsen

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder Informatiemanagement en Automatisering

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Projectleider

Belang
Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

127.181

407.846

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

733.277

n.n.b.

Resultaat (na belastingen)

280.665

n.n.b.

Toelichting
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

In de statuten is geen regeling omtrent de resultaatbestemming opgenomen, aangezien de coöperatie geen
winstoogmerk heeft. Aan de Algemene Ledenvergadering is het voorstel gedaan de bestemming van het resultaat over 2012 ad € 280.665 toe te voegen aan de overige reserves onder het eigen vermogen.
€ 287.173
Vrijwillig

Wat is de sturingsruimte voor de raad?
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Programma 11

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

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

Op dit ogenblik is de verantwoordelijk wethouder lid van de algemene ledenvergadering die de beslissing over
de toekomst van Dimpact neemt. Dit is het hoogste orgaan binnen Dimpact waarin invloed uitgeoefend kan
worden. Verdere vergroting van deze ruimte is niet mogelijk.

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

Het contract loopt tot 1 jan 2016. Op dat moment kan Velsen zonder kosten uittreden. Als Velsen de overeenkomst eerder beëindigt, moet dezelfde bijdrage worden geleverd als per 1 jan 2016 wordt uitgetreden.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Algemene Dekkingsmiddelen
Naam

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
www.bng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Doelstelling

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van
substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente
kredietwaardigheid (AA+). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De
BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering enz. Daarnaast
neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiekprivate samenwerking.

Deelnemende partijen

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

Doel deelneming gemeente Velsen

Verplichting i.v.m. de storting van de Algemene uitkering op de rekening, daarnaast het gebruikmaken van het
financiële netwerk.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

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

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Afdeling Financiën

Belang

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

Financiële gegevens (x € 1,--)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
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2012

2013

2.752.000

3.084.000

139.476.000

.n.n.b.

332.000

n.n.b.

170

Algemene Dekkingsmiddelen
Toelichting

De BNG als bank heeft te maken met risico’s op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III
(verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk).
Geen.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)

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

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?

Verplichting voor het aanhouden van een rekening i.v.m. de algemene uitkering. Vrijwillig op het gebied van het
aanhouden van aandelen.

Wat is de sturingsruimte voor de Raad?

Klein.

Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden De invloed is gering gezien het aantal aandelen van de gemeente Velsen. Uitbreiden is mogelijk indien een
en zo ja op welke wijze?
andere gemeente aandelen zou verkopen en de gemeente Velsen zou deze aankopen.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een
eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?

Bij verkoop van aandelen vindt er geen jaarlijkse dividenduitkering plaats. In het geval van een eventuele
verkoop van aandelen krijgt de gemeente liquiditeiten. De verkoop is echter gebonden aan de statuten.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

De informatievoorziening is gezien de invloed voldoende.

Paragraaf E Bedrijfsvoering
Naam

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
www.stichtingrijk.nl

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden.

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede,
Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Over-gemeenten, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Zandvoort

Doel deelneming gemeente Velsen

Professionalisering van aanbesteden en besparen op inkoop

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Gemeentesecretaris

Ambtelijke verantwoordelijkheid

Directeur Publieke en interne dienstverlening

Belang

Geen financieel belang

Financiële gegevens (x € 1,--)

2012

2013

Eigen vermogen (Geconsolideerd)

273.970

340.533

Vreemd vermogen (Geconsolideerd)

189.065

n.n.b.

66.563

n.n.b.

Resultaat

Programmaverantwoording 2013

171

Paragraaf E Bedrijfsvoering
Toelichting
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?
Wat is de sturingsruimte voor de raad?

N.v.t.
€ 214.442
vrijwillige
Binnen de kaders van de overeenkomst kan de raad prioriteiten leggen of verleggen.

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

Er zijn binnen de St.RIJK 15 deelnemende gemeenten. Sturingsruimte kan worden gewijzigd indien daartoe in
gezamenlijkheid wordt besloten.

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

Indien de opzegtermijn van de overeenkomst wordt gevolgd zijn er geen frictiekosten of frictieproblemen. De
opzegtermijn is een jaar.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden
verbeterd?

Naast de informatie in de paragraaf Bedrijfsvoering kan de raad in aparte sessies toelichting verkrijgen over de
werkwijze van St.RIJK.
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Paragraaf G Grondbeleid
Inleiding
In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16
van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:
a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken.
Een uitgebreide verantwoording van de cijfers en een toelichting per project is omschreven in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties
(Mpg). Deze Mpg is een vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening. De Mpg bevat vertrouwelijke en marktgevoelige informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten en is om deze reden niet openbaar. Deze bijlage zal ter inzage worden gelegd bij de Griffie.
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.
Nota Grondbeleid
De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota’s, namelijk de kadernota Ontwikkeling vastgesteld op 20 september 2012, de nota
Grondprijzen vastgesteld op 9 februari 2012 (inmiddels opnieuw vastgesteld op 16 januari 2014), de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7
maart 2013 en de nota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoedaccommodaties vastgesteld op 23 maart 2012.
In deze paragraaf wordt alleen gerapporteerd over het actief grondbeleid. Actief grondbeleid is risicodragend verwerven en ontwikkelen. Tevens wordt
gerapporteerd over de strategische aankopen ten laste van het “revolving fund”.
Wetgeving
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om projecten op het gebied van duurzaamheid,
bereikbaarheid en (woning)bouw sneller uit te voeren en zorgt ervoor dat geplande bouwprojecten naar voren worden gehaald. De Eerste Kamer
heeft 27 maart 2013 ingestemd met het verlengen van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd,
tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk in de Omgevingswet
worden meegenomen en hierin opgaan.
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Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten (c, d)
De gemeente Velsen hanteert als uitgangspunt actief grondbeleid, zodat de doelstellingen uit de structuurvisie kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard
kunnen zich ook situaties voordoen dat de doelstellingen uit de structuurvisie via faciliterend grondbeleid worden gerealiseerd. Het voeren van actief
grondbeleid heeft als doel dat de gemeente vooruitlopend op het bekendmaken van de doelstellingen in een bepaald gebied, de (strategische)
percelen reeds verwerft, of onroerende zaken in bezit van de gemeente actief herontwikkelt. Actief grondbeleid betekent dat de gemeente de
stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente
tracht hierbij zo tijdig mogelijk de eigendom van onroerende zaken te verwerven. De percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens uit te geven onder
voorwaarden, tegen een marktconforme prijs.
Voor de uitvoering van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De
‘notitie grondexploitatie 2008’ (bijgesteld februari 2012) is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze een en ander in de begroting
en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden.
De gemeentelijke gronden worden conform deze notitie ingedeeld in twee categorieën balansposten, namelijk materiële vaste activa (MVA) en
vlottende activa (voorraden).
Het onderscheid tussen materiële vaste activa en voorraden is dat gronden die niet bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling/bestemmingswijziging,
worden ingedeeld onder materiële vaste activa en gronden die dat wel zijn onder de balanspost voorraden. De gronden van gebiedsontwikkeling
vallen onder de voorraden en dienen onderverdeeld te worden in “Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)”, “Bouwgrond in exploitatie (BIE)” en
“Grond- en hulpstoffen”. Hieronder wordt deze onderverdeling nader toegelicht.
NIEGG
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) is anticiperend of strategisch aangekocht, in de Kadernota Ontwikkeling 2012 is aangeven
wanneer gronden worden aangekocht en onder welke voorwaarden. Er is dan nog geen vastgestelde grondexploitatiebegroting, maar de grond past
wel in de gedachten (verwachting) over gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze gronden/projecten wordt geen geprognosticeerd resultaat
weergegeven, omdat de ruimtelijke kaders nog niet zijn vastgesteld. Deze ruimtelijke kaders bepalen de toekomstige grondprijs en uiteindelijk de
haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling.
BIE
Bouwgrond in exploitatie” (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. De ruimtelijke kaders zijn vastgesteld. De gemeenteraad of het college heeft dan
de grondexploitatiebegroting vastgesteld. In enkele gevallen heeft de raad het college gemachtigd om een grondexploitatie te openen. Deze gevallen
zijn vastgelegd in de Kadernota Ontwikkeling. De kosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie worden bijgeschreven in de grondexploitatie.
Er wordt een zo realistisch mogelijk geprognosticeerd resultaat weergegeven op basis van alle beschikbare informatie.
Grond- en hulpstoffen
Onder grond- en hulpstoffen worden de overige gronden begrepen voor zover niet geclassificeerd als BIE en NIEGG. Dit zijn gronden
zonder ruimtelijke kaders en zonder raadsbesluit met een reëel en stellig voornemen voor toekomstige bebouwing, maar wel in bezit voor
gebiedsontwikkeling/bestemmingswijziging.

Programmaverantwoording 2013

174

Classificatie gronden per 1-1-2014
Hieronder staat de classificatie van de gronden gebaseerd op de bijgestelde ‘notitie grondexploitatie 2008’ van de BBV.
Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Grond- en hulpstoffen

De Grote Hout

Hoek Zeeweg/ Lange Nieuwstraat

geen gronden in deze

Wijkermeerweg

Velserduinplein

categorie

Kalverstraat

Grote Buitendijk

Oud IJmuiden
Stadspark IJmuiden
Seinpostweg

Afgesloten grondexploitaties
(Er zijn geen grondexploitaties gesloten in 2013)
In de Mpg behorende bij de jaarrekening 2012 was het Winkelcentrum IJmuiden verantwoord onder de categorie NIEGG. In de toelichtende tekst
stond vermeld dat de raad begin 2013 een besluit zou nemen over de voorgestelde ontwikkelrichting. De raad heeft 7 februari 2013 een besluit
genomen over de kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden Lange Nieuwstraat (R13.006). Besloten is om de ruimtelijke kwaliteit van de Lange
Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein een impuls te geven. Daarnaast worden op termijn de pleinen Velserduinplein en Marktplein als
“themapleinen” ontwikkeld. Er is een amendement aangenomen om een onderzoek uit te voeren naar tweezijdig winkelen. Een uitgebreide toelichting
is te vinden in collegebericht nummer 43 uit 2013. Het initiatief voor tweezijdig winkelen wordt gelegd bij ontwikkelaars en de kioskhouders.
Dit betekent dat voor het Winkelcentrum IJmuiden op korte termijn geen reëel en stellig voornemen bestaat om de locatie in de nabije toekomst te
bebouwen. Hierdoor valt het project niet meer binnen bovenstaande classificering en is om die reden verwijderd. Dit heeft geen nieuwe financiële
consequenties.
Hieronder zijn een tweetal overzichten toegevoegd waarin de resultaten van de grondexploitaties worden weergeven. Het eerste overzicht beschrijft
de mutaties in de boekwaarden en het tweede overzicht geeft de verwachte eindresultaten (netto contant) per 1-1-2013 en 1-1-2014 weer.
Mutaties en boekwaarden grondcomplexen per categorie (bedragen euro’s)
Categorie
boekwaarde per 1-1-2013
uitgaven

Niegg

Bie

grond- en hulpstoffen

-5.136.196 -28.671.515

afgesloten grond- exploitaties

Totaal

0

0 -33.807.711

-47.139

-2.211.730

0

0

-2.258.869

inkomsten

0

1.536.020

0

0

1.536.020

rente

0

-896.994

0

0

-896.994

winstneming / afsluiting

0

0

0

0

0

storting voorziening

0

0

0

0

0

-5.183.335 -30.244.220

0

0 -35.427.555

boekwaarde per 31-12-2013
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De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2013 -/- € 33.807.711 en is op 31-12-2013 gestegen naar -/- € 35.427.555. De boekwaarden zijn
gepresenteerd exclusief de getroffen voorzieningen voor de Grote Hout, Kalverstraat, Oud IJmuiden, Hoek Zeeweg/Lange Nieuwstraat,
Velserduinplein en Grote Buitendijk.
Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de NIEGG locaties Hoek Zeeweg/ Lange Nieuwstraat, Velserduinplein en de Grote Buitendijk bedraagt
per 1-1-2014 € 2.125.112.
Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de BIE locaties Grote Hout, Kalverstraat en Oud IJmuiden bedraagt per 1-1-2014 € 8.004.000. (De
gemiddelde boekwaarde per 31 december 2013 van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) is -/- € 20,20 m²
Verschil geprognosticeerd resultaat BIE 2013 en 2014 (bedragen in euro’s)
Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomstvoorspellingen” zijn. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch
mogelijk resultaat voorspeld.
categorie

contante waarde

mutatie / verschil

per 1-1-2013
totaal grondexploitaties (bie)

-7.941.083

contante waarde
per 1-1-2014

840.497

-7.100.586

Het totaal geraamde eindresultaat (exclusief getroffen voorzieningen) van alle grondcomplexen bedraagt € 7.100.586 negatief (netto contante waarde
per 1-1-2014).
Er worden geen winstnemingen verwacht in 2014.
Strategische aankopen
In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 20 september 2012) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op €
10.000.000. Voor de bepaling van de toegestane investeringsruimte wordt rekening gehouden met de boekwaarden minus de verliesvoorziening van
de NIEGG en de grond- en hulpstoffen. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending voor strategische aankopen in het kader van het
grondbeleid bepaald worden op € 7.212.000. De toegestane investeringsruimte is verhoogd met € 1.148.000 ten opzichte van vorig jaar. Dit komt
door wijzigingen in de verliesvoorziening en een verschuiving van enkele bezittingen van strategische aanduiding naar ENOB.
Met de voorgestelde mutaties (treffen van verliesvoorzieningen, verwerking bepaald bezittingen onder materiële vaste activa) is in bovenstaande
berekening rekening gehouden.
In 2013 zijn geen nieuwe strategische aankopen gedaan.
Werkbudget plankosten
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat een post werkbudget plankosten beschikbaar
is voor het kunnen uitvoeren van het strategische grondbeleid. Als dekking is de post doorbelasten plankosten opgenomen. In 2013 zijn geen
werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het strategische grondbeleid. Beide posten zijn niet gemuteerd.
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Reservepositie in relatie tot de risico’s van grondzaken (e)
Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat de maximale hoogte van de Reserve Grondbedrijf
gerelateerd wordt aan de hoogte van het bepaalde risicobedrag op basis van het risicomanagement.
Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico’s, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico’s.
Deze vorm van risicomanagement wordt toegepast op de ontwikkelingen/projecten van de gemeente met het grootste risicoprofiel. Dit zijn alle
ontwikkelingen/projecten met totale kosten (boekwaarde en raming) hoger dan € 5 mln of met een hoog risicoprofiel. Voor de overige projecten wordt
als risicobedrag 10% van de boekwaarde gehanteerd. Dit geldt voor grondexploitaties, voorbereidingskredieten en strategische aankopen.
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De normomvang van de algemene reserve grondbedrijf
wordt bij de jaarrekening bepaald op de hoogte van het risicobedrag conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de normomvang komt
zal deze worden aangevuld ten laste van de algemene reserve. Bij een omvang boven de norm vloeit het meerdere terug.
Resultaat risicobedrag conform het risicomanagement is per 1-1-2014 bepaald op € 4.740.000. Het bedrag is met € 1.040.000 gestegen t.o.v. het
bedrag van vorig jaar per 1-1-2013 € 3.700.000.
Op grond hiervan bedraagt de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2014 € 4.740.000.
De voorgestelde mutaties (zie college-/raadsvoorstel behorende bij deze jaarrekening) zijn in bovenstaande getallen verwerkt.
Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve Zeewijk (€ 0 per 1-1-2014)
Deze reserve is ingezet bij het project De Ring.
De bestemmingsreserve Zeewijk wordt bij besluit van deze jaarrekening opgeheven.
Verliesvoorzieningen (€ 10.129.112 per 1-1-2014)
Het betreft verliesvoorzieningen voor de NIEGG en de BIE. Het bedrag is met € 697.419 gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Overige aan- en verkopen
De volgende verkopen hebben plaatsgevonden:
• in het grondcomplex Grote Hout twee percelen bouwterrein voor een totaal bedrag van € 697.060;
• de woning Engelmundusstraat 49 voor € 163.099;
• een perceel grond aan de Badweg aan camping de Duindoorn voor € 749.865;
• het grondaandeel ten aanzien van de 11 appartementen boven het te bouwen nieuwe dorpshuis het Terras voor € 148.500;
• een perceel grond aan de Broekbergenlaan voor € 140.100;
• de oude wijkpost aan de van Rijswijkstraat voor € 85.500;
• ’t Cachot aan de Middendorpstraat voor € 32.000;
• drie stukjes snippergroen voor een totaal bedrag van € 42.990;
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•

een perceel grond aan de Oostlaan, groot 29 m2 aan de Staat voor € 1 ten behoeve van een geluidsscherm.

Ten behoeve van de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk zijn diverse stukken grond met een totale oppervlakte van 32.304 m2 om niet
overgedragen aan de Provincie Noord Holland. Een en ingevolge de afspraken voor doorlevering van deze gronden uit 2002.
Erfpacht
De boekwaarde van de erfpachtgronden was eind 2013 € 7.591.000. Voor deze gronden zijn erfpachtcanons ontvangen voor een
totaalbedrag € 579.000.
De boekwaarde van het verkochte perceel Wijkermeerweg 16 is overgeboekt naar het grondcomplex Wijkermeerweg.
Daarin is ook de verkoopopbrengst geboekt.
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Paragraaf H Verstrekte subsidies

De groepering is gewijzigd om een betere aansluiting naar de programma’s te bewerkstelligen
Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2013

Gewijzigde begroting
2013

Programma 3: Maatschappelijke zorg
Collegeproduct 3.5 Buurtaccommodaties
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+ steunpunten) incl. huur

1.666

1.642

Buurtbemiddeling

29

30

Activiteiten wijk- en dorpsorganisaties

51

64

Subtotaal Buurtaccommodaties

1.746

1.736

749

782

78

69

1.698

Collegeproduct 3.7 Maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting,
bemiddeling WWZ)
Stimulering Vrijwilligerswerk
Stimulering Mantelzorg

76

104

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

186

23

OGGZ/Collectieve preventie

120

73

0

0

Ondersteunende begeleiding

54

22

Ondersteuning minderheden

17

11

Huiselijk geweld

Buurtsportcoaches

Subtotaal Maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen

0

100

1.280

1.184

9

9

884

910

65

73

1.253

Collegeproduct 3.8 Volksgezondheid
Slachtofferhulp
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatwerk
Elektronisch Kind Dossier

110

103

1.068
4.094

1.095
4.015

Peuterspeelzaalplaatsen

741

771

Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)

430

376

Subtotaal Volksgezondheid
Totaal Programma 3 Maatschappelijke zorg

1.087
4.038

Programma 4: Jeugd en educatie
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Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2013
Maatschappelijke stages

85

86

Schoolmaatschappelijk werk

91

92

155

43

0

0

Jeugd Interventie Team
Opstap
Streetcornerwork
Combinatiefuncties
Mondiale bewustwording

Totaal Jeugd en educatie

0

0

306

282

25

9

1.855

1.688

166

168

Gewijzigde begroting
2013

1.810

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

23

24

Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen

782

790

Podiumkunst: Witte Theater

176

115

Kunsteducatie: Kunstencentrum

596

502

Belangenbehartiging amateurkunst: De Velser Gemeenschap

40
Jaarrekening 2012

41
Jaarrekening 2013

Amateurkunstinstellingen

119

109

Culturele en educatieve activiteiten

188

135

Bibliotheek (m.i.v. 2013)

0

1.941

2.090

3.825

0

1.500

Sportverenigingen (programma 6)

48

43

Wijkgericht werken (programma 7)

54

19

Reddingswezen (programma 10)

15

57

Dierenbescherming (vanaf 2013 is dit een bijdrage) (programma 10)

40

0

VOS (programma 11)

37

36

Vereniging Nationale Ombudsman (programma 11)

13

13

Totaal Cultuur en educatieve activiteiten

Gewijzigde begroting 2013

3.871

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

Cross (programma 11)

Totaal Diverse programma’s
Totaal Subsidieplafond
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0

210

1.668

1.688

8.249

11.196

11.407
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Paraaf I Investeringen
Programma

Beschikbaar
Omschrijving

Begr.wijz.nr.

gesteld

Cum uitg.
Krediet

t/m 2013

Vrije ruimte

t/m 2007
3

Nieuwbouw Het Terras

Vrij te geven

3

Nieuwbouw Het Terras 1e voorber.krediet

2011100018

3

Nieuwbouw Het Terras 2e voorber.krediet

2012100000

489.000

0

489.000

2011

71.000

101.966

-30.966

2012

140.000

1.691

138.309

700.000

103.657

596.343

9

Groen- en waterplan : aanleg

2004100013

2004

549.511

549.826

-315

9

Groen- en waterplan : renovatie

2004100013

2004

356.000

256.218

99.782

1.605.511

909.701

695.810

800.000

0

800.000

200.000

222.130

1.000.000

222.130

2.355.000

2.050.000

Totaal t/m 2007
2008
3

Nieuwbouw Het Terras

Vrij te geven

7

Herinricht.Kromhoutstraat e.o.(voorber.)

2009100005

2009

Totaal 2008

-22.130 1)

777.870

2009
7

Herinrichting Kromhoutstraat (uitv.)

2010100002

7

Herinrichting Kromhoutstraat (uitv.)

Vrij te geven

445.000

0

6

Revitalis.sportpark Rooswijk

2011100015

2011

685.000

685.000

7

Herinricht. IJmuiderstraatweg (voorber.)

2011100033

2011

100.000

139.078

-39.078

7

Herinricht. IJmuiderstraatweg eo (uitv.)

2012100030

2012

620.000

162.364

457.636

4.205.000

3.036.442

1.168.558

Totaal 2009

Programmaverantwoording 2013

2010

305.000 1)
445.000
0 1)
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2010
7

Speelplan 2010

2010100006

2010

275.000

275.698

-698 1)

7

Herinr.Meervlietstraat e.o. (uitv.)

2011100013

2011

350.000

383.340

-33.340 1)

10

IJ.R.B./ Rescue 2 52-39 compleet

31.500

0

31.500 2)

108.792

108.792

0
29.252

-

KPL

Nieuwe Publiekshal

2012100013

2012

KPL

Vervanging MRE bij Sociale Zaken

2010100016

2010

75.000

45.748

KPL

Digitalisering archief Bouwzaken V&U

2010100016

2010

150.000

151.379

-1.379 1)

KPL

Verhuizing computerruimte stadhuis

2011100031

2011

100.000

100.729

-729 1)

1.090.292

1.065.686

Totaal 2010

24.606

2011
6

Revitalis.sportpark Rooswijk

2011100015

2011

328.000

289.644

7

Speelplan 2011

2011100002

2011

285.000

129.707

155.293

7

Herinrichting Moerbergplantsoen (uitv.)

2011100034

2011

460.000

244.290

215.710 1)

7

Renov.wandelplaatsen en plantsoenen 2011

2011100030

2011

250.000

250.356

-356 1)

7

Vervangen laanbomen 2011

2011100024

2011

250.000

250.688

-688 1)

7

HOV Gemeentelijke bijdrage 2011

2013100002

2013

250.000

167.000

83.000 1)

7

Herinrichting Wüstelaan

Vrij te geven

250.000

0

250.000

7

Vervanging VRI’s

Vrij te geven

480.000

0

480.000

10

IJ.R.B. / investeringen 2011

11.625

0

-

38.356 1)

11.625 2)

KPL

Nieuwe Publiekshal

2012100013

2012

156.400

156.400

KPL

Investeringen automatis. 2011 GEO

2011100004

2011

125.000

126.310

-1.310 1)

KPL

Investeringen automatis. 2011 HRM

2011100004

2011

140.000

139.983

17 1)

KPL

Investeringen automatis. 2011 ICT Concernbreed

2011100004

2011

255.000

244.024

10.976

3.241.025

1.998.402

1.242.623

3.675.000

3.675.000

Sub-totaal 2011

3.675.000

3.675.000

1

Totaal 2011

6.916.025

5.673.401

1.242.624

Sub-totaal 2011
8

Vervanging en afkoppelen riolering 2011
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2011

0

1 1)
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2012
1

Strandopgangen,trap,boardwalk,kabel enz.

2012100004

2012

220.000

202.840

17.160 1)

5

Bosbeekschuur-Renovatie

2012100031

2012

100.000

100.065

-65 1)

5

Bibliotheek

75.000

0

75.000 2)

6

Revitalis.sportpark Rooswijk

2011100015

2011

157.000

157.000

7

Speelplan 2012

2012100003

2012

285.000

89.902

195.098

7

Voorber.krediet Industriegebied IJm.West

2012100014

2012

60.000

39.518

20.482

7

Herinrichting Planetenweg (uitv.)

2012100020

2012

1.700.000

1.913.832

-213.832

7

Herinricht. Meervlietstr eo (uitv.)fase2

2012100024

2012

750.000

567.164

182.836

7

Renov.wandelplaatsen en plantsoenen 2012

2012100015

2012

70.000

70.335

7

Renov.plantsoen IJmuider Straatweg e.o.

2012100037

2012

250.000

7.119

7

Vervangen laanbomen 2012

2012100015

2012

80.000

80.098

7

HOV Gemeentelijke bijdrage 2012

2013100002

2013

167.000

167.000

7

Industriegebied IJmuiden-West fase 1

Vrij te geven

590.000

0

590.000

9

Eenhoornstr. 4 - Verbouwingskosten enz.

2012100011

345.000

15.000

330.000

11

Stemmachines (doorgeschoven naar 2013)

0

0

0
3.000 2)

-

2012

-

0 1)

-335 1)
242.881
-98 1)
0 1)

KPL

Programma-investeringen

3.000

0

KPL

Nieuwe Publiekshal

2012100013

2012

110.000

110.000

0

KPL

Bedrijfsvoering info.management

2012100012

2012

112.500

72.915

39.585

KPL

Autom. ivm Renovatie Gebouw B

2012100012

2012

250.000

284.941

-34.941

KPL

Concernbrede ICT

2012100012

2012

157.500

134.622

22.878

KPL

Nieuwbouw wijkpost Amsterdamseweg

2013100043

2013

354.000

0

354.000

KPL

Nieuwbouw wijkpost Velserbroek

2013100043

2013

146.000

145.640

360 1)

KPL

185 Vrachtwagen Duel-Fuel

2012100008

2012

100.000

100.199

-199 1)

6.082.000

4.258.189

1.823.811

Sub-totaal 2012
8

Bergingsriool IJmuiderstraatweg

2012100030

2012

3.000.000

1.320

2.998.680

8

Vervanging en afkoppelen riolering 2012

2012100033

2012

3.675.000

672.980

3.002.020

Sub-totaal 2012

6.675.000

674.300

6.000.700

Totaal 2012

12.757.000

4.932.489

7.824.511
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2013
5

Bibliotheek

-

75.000

0

75.000 2)

6

Revitalis.sportpark Rooswijk

2011100015

2011

156.000

156.000

0 1)

7

Speelplan 2013

2013100019

2013

300.000

19.143

280.858

7
7

HOV Deeltracé 1

2013100003

2013

50.000

28.643

21.357

HOV Broekbergenlaan Reconstructie

2013100003

2013

20.000

3.478

16.523

7

HOV S’poortse Dr. / Hagelingerwg Rotonde

2013100003

2013

40.000

7.345

32.655

7

HOV PJ Troelstraweg

2013100003

2013

40.000

9.198

30.803

7

HOV Gemeentelijke bijdrage 2013

2013100030

2013

167.000

167.000

7

Wegen : Waterloolaan

Vrij te geven

600.000

600.000

7

Wegen : Broekbergenlaan

Vrij te geven

830.000

830.000

7

Wegen : HOV PJ Troelstraweg

Vrij te geven

1.520.000

1.520.000

7

Wegen : HOV Rotonde Planetenweg

Vrij te geven

1.200.000

1.200.000

7

Wegen : Industriegebied IJmuiden West fase 2

Vrij te geven

650.000

650.000

7

Wegen : Min.Van Houtenlaan kruispunt

Vrij te geven

577.500

577.500

7

Renov.wandelplaatsen en plantsoenen 2013

2013100004

2013

240.000

28.109

7

Herinricht. groen in Sportpark Rooswijk

2013100004

2013

125.000

100.718

7

Vervangen laanbomen 2013

2013100004

2013

175.000

48.792

126.208

11

Stemmachines (doorgeschoven naar 2014)

0

0

0

220.000

0

220.000

-

0 1)

211.891
24.282 1)

KPL

Bedrijfsmiddelen 2013

Vrij te geven

KPL

Inv 2013 Concernbrede ICT

2013100006

2013

412.000

145.905

266.095

KPL

Inv 2013 Wett.aanp.e.o. bedrijfsvoering

2013100006

2013

133.000

71.192

61.808

KPL

Jaarlijks nog in te vullen 2013

Vrij te geven

114.000

0

114.000

7.644.500

785.521

6.858.979

3.675.000

0

3.675.000

Sub-totaal 2013

3.675.000

0

3.675.000

Totaal 2013

11.319.500

785.521

10.533.979

Sub-totaal 2013
8

Vervanging en afkoppelen riolering 2013

2013100031

2013

Kredieten niet investeringsplan
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-

Project Frisse Wind Velsen-N

2008100007

2008

1.180.000

652.618

4

Brede School (voorbereidingskrediet)

2010100040

4

Vellesan nieuwbouw VMBO

6

Revitalis.sportpark Rooswijk

7

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden

7

Herinrichting Kromhoutstraat (uitv.)

5

527.382

2010

60.000

412.775

-352.775

2013

1.000.000

0

1.000.000

2011100015

2011

449.000

289.644

159.356 1)

2010100011

2010

2.186.045

949.012

1.237.033

201100006/40

2011

1.650.000

662.151

987.849

Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)

2011100044

2011

60.000

36.900

23.100

4

De Ring Peutersz Humpie Dumpie

2013100015

2013

246.000

22.363

223.637

6

De Ring voorbereiding bouw

2013100015

2013

80.000

122.587

-42.587

6

De Ring Sporthal

2013100015

2013

2.879.000

328.456

2.550.544

7

De Ring Wegenaanpassing

2013100015

2013

619.000

102.527

516.473

7

De Ring Groenaanpassing

2013100015

2013

111.000

0

111.000

7

Aanpassen Velserbroekse Dreef

2013100029

2013

165.000

110.014

54.986

KPL

Renovatie Stadhuis Gebouw B

2009100025

2009

7.250.000

4.455.184

2.794.816

KPL

Nieuwe Publiekshal

2012100013

2012

1.243.012

964.995

278.017

KPL

Audiovoorziening tbv raadszaal

2013100021

2013

65.000

0

65.000

KPL

Software SEPA betalingen

2013100040

2013

30.000

28.233

1.767

19.273.057

9.137.460

10.135.597

300.000

Totaal
Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017
4

Beginstand per 1-1-2010

4

Autonome prijsontwikkeling

4

Investeringsbudget 2010-2017

dec. 2009

10.311.063
1.500.000
24.800.000

Totaal beschikbaar

36.611.063

Saldo afgesloten kredieten t/m 2013

-6.817.942

4

Ichthus College-(Tijd.)huisv./uitbr.

2009100000

2009

300.000

0

4

Ichthus 1e inr. leer- en hulmiddelen

2013100005

2013

137.706

137.706

0 1)

4

Vellesan Vervangende nieuwbouw

2012100017

2012

2.383.641

2.418.002

-34.361 1)

4

Vellesan 1e inr. leer- en hulmiddelen

2013100005

2013

157.639

157.639

0 1)
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4

Vellesan nieuwbouw VMBO

2013

5.016.359

0

4

Jan Campert Uitbreiding met 1 lokaal

2011100026

2011

189.000

188.393

5.016.359
607 1)

4

Pleiaden Uitbreiding met 2 lokalen

2011100025

2011

468.000

466.786

1.215 1)

4

Klipper-Vervangende nieuwb.

2012100019

2012

2.400.000

1.379.828

6

Waterloozaal-Nieuwbouw

2012100001

2012

884.539

880.292

4.247 1)

6

Waterloozaal-1e inricht.sportmaterialen

2013100009

2013

51.081

0

51.081 1)

1.020.172

Onderwijsk.vernieuwingen
4

De Duinroos

2012100002

2012

161.875

161.875

0

4

Molenweid

2012100002

2012

109.231

106.932

2.299 1)

4

Toermalijn

2012100002

2012

196.971

196.144

827

4

Het Kompas

2012100002

2012

166.705

166.705

0

4

Hoeksteen

2012100018

2012

166.705

144.565

22.140

4

Vuurtoren

2012100018

2012

333.410

333.410

0 1)

4

Kompas

2012100018

2012

201.801

201.801

0 1)

4

Rozenbeek

2012100018

2012

236.897

236.897

0 1)

4

Klipper

2012100018

2012

236.897

236.897

0 1)

4

Beekvliet

2012100018

2012

201.801

201.801

0 1)

4

Vliegende Hollander Onderwijsk.vernieuw.

2013100005

2013

201.801

204.316

-2.515 1)

2.214.094

2.191.344

22.750

Saldo onderwijskundige vernieuwingen 2013
4

De Ring Basisschool De Zandloper

2013100015

2013

1.775.000

156.544

1.618.456

6

De Ring gymzaal Zeewijk

2013100015

2013

870.000

0

870.000

4

Het Molenduin - Modernisering

2013100032

2013

1.260.000

0

1.260.000

4

Bosbeekschool-Nieuwbouw (voorber.)

2013100035

2013

200.000

200.000

0

4

Bosbeekschool-Nieuwbouw (uitvoering)

2013100036

2013

2.172.601

0

2.172.601

Totaal beschikbaar gesteld

20.479.660

8.176.532

12.303.128

Saldo nog vrij te geven

9.313.461

1) Afgesloten in 2013
2) Vervallen in 2013
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Bijlage 1

Afkortingenlijst behorende bij programmaverslag 2013

A
AWBZ
AIJOP
AIJZ

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

B
BAG
BBG
BBV
BCF
BDU
BGT
Bibob
BIG
BIS

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

C
CAW
CBS
CJG
COB

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

D
DHV
DHW
DNAKustVerleden
DO

Onderzoeksbureau
Drank- en horecawet
Heden en toekomst van de kust
Definitief ontwerp

E
EM beleid
ENOB
EZ

Eigen middelenbeleid
Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd
Economische zaken

F
Wet Fido

Wet Financiering decentrale overheden

G
(m)GBA
GBKV

(modernisering) Gemeentelijke Basis Administratie
Grootschalige Basiskaart Velsen
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GBKZ
GGD
(jeugd) GGZ
GR
(v)GRP

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Gemeentelijke gezondheidsdienst
(Jeugd) Gezondheidszorg
Gemeenschappelijke regeling
(verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan

H
HIRB
HOV
HVC

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

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

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

J
JGZ
JSP

Jeugdgezondheidszorg
JeugdSportPas

K
KCC
KING
KISS
KVSA

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

L
LSBO
LVVP
LVWoz

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

M
MDO
M&O-beleid
MRA

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

N
NAM
NAR
NBW

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
Nationaal Bestuursakkoord Water
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NHA
NIEGG
NSL

Noord-Hollands Archief
Niet in exploitatie genomen gronden
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

O
OAB
OAS
OCW
OGGZ
Wet OKE
OOGO
OZB

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

P
PRES
PWN

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

Q
R
RAW-systematiek
REB
RIEC
RMVK
ROC
RSA
RTC
RWS
RWZI

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

S
SEPA
SIS
SKOLB
Stg. RIJK
Wet SUWI
SVB-BGT
SWV
SZ

Single Euro Payments Area
Slachtofferinformatiesystematiek
Stichting Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie
Stichting Welzijn Velsen
Sociale Zaken
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T
TNS NIPO
TO
TOEN

Marktonderzoeksbureau
Technisch ontwerp
Historisch informatiepunt van de gemeente Velsen

U
UVA
UWV

Uitvoering Versnellingsactie
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V
VIR
VNG
VO
VOG
VRK
VVE
VWS

Verwijsindex jongeren
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voorlopig ontwerp
Verklaring omtrent gedrag
Veiligheidsregio Kennemerland
Voor- en vroegschoolse educatie
Volksgezondheid, welzijn en sport

W
Wajong
WED
Wgs
Wmo
WOB
Woz
Wsw
WSW
Wwb
Wwnv
WWZ

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

Z
ZAT
ZVW

Zorgadviesteam
Zorgverzekeringswet
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Bijlage 2 De gemeente ‘in ’t kort’: een aantal algemene kerngegevens
Algemeen
De gemeente Velsen ligt in de provincie Noord-Holland. Het gemeentehuis is gevestigd aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. Het gemeentehuis is voor
het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Bereikbaarheid
Postadres		
Dudokplein 1
			
1971 EN IJmuiden
Telefoon		
0255-567200 of 14-0255
Fax			0255-567760
E-mail			
info@velsen.nl
Website		 www.velsen.nl

Voor wie
Het jaarverslag is in eerste instantie bestemd voor de gemeenteraad van Velsen en de toezichthouder op de gemeentelijke financiën,
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Daarnaast is het verslag bestemd voor de burgers van de gemeente Velsen en voor overige
belangstellenden.

Door wie
De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan van de gemeente. De gemeenteraad stelt de kaders van het gemeentelijke beleid vast en
is het orgaan dat controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college van burgemeester en wethouders
bestuurt de gemeente.
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Samenstelling gemeenteraad van de gemeente Velsen per 31 december 2013:
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs

VVD:
H.S. Langendijk-Meijer
P. de Bruijn
A.F. Kouthoofd
T. Mastenbroek-Wesseling
R.N. van den Brink
PvdA:
C. Ockeloen
R. Cruz Linde
B.J.J. Hendriks
P.J. van Bodegraven
S. Meinema
Velsen Lokaal:
M.G.J.E. Vos-Vester
M.M. Gregoire
J.P. van Ikelen
A.M. van Ombergen-Vester
H.M. Teske-Post

CDA:
A.C. Eggermont
G.J.W. van der Hulst
D. Sintenie-Wiegers
Groen Links:
E.J. Merhottein
R. De Haan
SP:
M. Koedijker
F. Vrijhof
ChristenUnie:
F. Korf
Beryl Dreijer:
H.B.E. Dreijer
s.s.t.t.

D66 Velsen:
H. Wijkhuisen
H. Kat
A. Uytendaal
E.H. Zorgdrager-van Laar
M.M. Hillebrink
LGV:
L. Kwant
G. Vosse
F. Bal
P. van Deudekom
Programmaverantwoording 2013

192

College van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester (benoemd door de Kroon) het college van burgemeester en wethouders
vormen, het dagelijks bestuur. Per 31 december 2011 bestaat het college naast de burgemeester, dhr. F.M. Weerwind, uit vijf wethouders, de heer A.
Verkaik, mw. A.V. Baerveldt en de heren R. Vennik, R.G. te Beest en W.E. Westerman.
Portefeuilleverdeling College van Burgemeester en Wethouders gemeente Velsen

Burgemeester F.M. Weerwind
- Coördinatie openbare orde en veiligheid
- Brandweer en rampenbestrijding
- Regionale samenwerking
- Algemene bestuurlijke aangelegenheden
en juridische zaken
- Communicatie
- Human Resources
- Facilitaire zaken
- Klantgerichte dienstverlening
- Burgerzaken

Wethouder A.V. Baerveldt
- Onderwijs					
- Sport, recreatie en toerisme
- Jeugdbeleid
- Volksgezondheid
- Openbaar vervoer
Projecten:
- Rooswijk
- Kustvisie
- De Ring
Wijkwethouder Velserbroek

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

Wethouder R. Vennik
- Financiën
- Belastingen
- Verkeer en vervoer
- Openbare werken
- Informatiemanagement en automatisering
Project:
- Oud-IJmuiden
Wijkwethouder Zee- en Duinwijk en
IJmuiden-West

Wethouder W.E. Westerman
- Wmo
- Milieu
- Groen- en landschapsbeleid
- Coördinatie Mondiale Bewustwording
- Kunst en Cultuur
- Monumentenbeleid
- Dierenwelzijn
- Coördinatie mondiale bewustwording
- Kerngroep RUD Noordzeekanaalgebied
Project:
- Blekersduin
Wijkwethouder Santpoort-Zuid en VelsenZuid

Gemeentesecretaris
D. Emmer
s.s.t.t.
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Woonruimten

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

29.433

29.596

29.738

30.548

266

247

213

213

0

59

83

83

111

111

111

35

1.243

1.243

1.243

0*

31.053

31.256

31.388

30.879

Aantal
Standaard woningen
Mobiele woningen
Recreatie woningen
Capaciteit wooneenheden
Capaciteit bijzondere woongebouwen

* Bijzondere woongebouwen (woonruimten bestemd voor de huisvesting van institutionele huishoudens zoals bejaardenoorden, verpleeghuizen en
gezinsvervangende tehuizen). De capaciteit van deze bijzondere woongebouwen is te omschrijven als het totaal aantal leden van het institutionele
huishouden dat in het bijzondere woongebouw gehuisvest kan c.q. mag worden. Deze capaciteit is bijvoorbeeld het aantal bedden in een
bejaardenoord, het aantal pupillen in een gezinsvervangend tehuis en het aantal cellen in een gevangenis.

Sociale structuur
31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

19 jaar en jonger

16.047

15.804

15.514

15.312

20 - 64 jaar

39.750

39.445

39.197

39.220

65 jaar en ouder

11.558

12.051

12.439

12.694

Totaal aantal inwoners

67.355

67.300

67.150

67.226

Aantal inwoners
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Bijlage 3 Specificatieoverzicht Wmo 2013
In de Wmo-visie “Samen aan de Slag” 2012-2015 is ervoor gekozen om de Wmo metaforisch voor te stellen als een huis met 7 kamers. In dit
overzicht zijn de werkelijke uitgaven en de meest actuele budgetten (ten behoeve van Wmo-subsidies en Wmo-versterkingen) opgenomen.
Wmo TOTAAL
(bedragen x € 1.000)

Gewijzigde begroting
2013

Wmo Algemeen

Realisatie 2013

Afwijking

489

441

48

Kamer 1

1.057

1.051

6

Kamer 2

3.683

3.284

399

Kamer 3

2.152

2.269

-117

Kamer 4

9.069

8.831

238

Kamer 5

59

60

-1

Kamer 6

1.452

1.411

41

Kamer 7

101

73

28

TOTAAL

18.062

17.420

642

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.
Kamer
Wmo Algemeen
1
2
3
4
5
6

Omschrijving
Wmo-raad, wmo-transities/beleid en overige ambtelijke inzet
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Jeugd en jeugdzorg
Leefbaarheid, sociale cohesie en vrijwillige inzet
Individuele voorzieningen
Begeleiding voor mensen met een beperking
Wonen voor mensen met een beperking/wonen voor specifieke groepen

7

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en
preventieve verslavingszorg
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In onderstaande tabellen is de uitsplitsing van de uitgaven (en eventuele eigen bijdrage) per kamer weergegeven (bedragen x € 1.000).
Wmo Algemeen

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

WMO-raad
Wmo transities/beleid
Maatschappelijke ondersteuning
Totaal

Kamer 1

12

19

-7

393

346

47

84

76

8

489

441

48

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

Clientondersteuning

925

919

6

Stimulering mantelzorg

132

132

0

1.057

1.051

6

Totaal
Kamer 2

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

Peuterspeelzaalwerk
Speelvoorzieningen
Voor- en vroegschoolse educatie

846

845

1

1

1

0

1.038

877

161

Combinatiefuncties

362

335

27

Centrum voor Jeugd en Gezin

699

560

139

Opvoedingsondersteuning

186

135

51

Ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en
jongeren

551

531

20

3.683

3.284

399

Totaal

Kamer 3

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen

1.766

1.787

-21

Buurtbemiddeling

30

30

0

Participatie

99

264

-165

Wijkgericht werken

82

19

63

Stimulering en ondersteuning vrijwilligers

89

83

6

Maatschappelijke stages

86

86

0

2.152

2.269

-117

Totaal
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Kamer 4

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

Rolstoelen

821

774

47

Vervoersvoorzieningen

1.387

1.337

50

Collectief vervoer

2.116

2.022

94

175

253

-78

57

48

9

Medische adviezen
Flankerend gehandicaptenbeleid
WMO algemeen
Hulp bij het huishouden
Totaal
Kamer 5

377

-10

4.020

126

9.069

8.831

238

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

Begeleiding specifieke groepen
Totaal

Kamer 6

59

60

-1

59

60

-1

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

Indicaties zorgwoningen
Woonvoorzieningen

Kamer 7

12

15

-3

1.440

1.396

44

1.452

1.411

41

Begroting 2013 Realisatie 2013 Afwijking

OGGZ beleid/verslavingszorg
Totaal
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4.146

101

73

28

101

73

28
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Bijlage 4 Conversietabel Programma’s - producten-functie’s
Programma

Collegeproduct

Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme

Functie

C6011 Economische stimulering

F310
F311
F320

C6012 Toerisme

F560

C6013 Recreatie

F560

C6021 Uitkeringsverstrekking

F610

C6022 Re-integratie

F623
F611

C6023 Kindplaatsen

F650

C6024 Sociale werkvoorziening

F611

C6025 Armoedebestrijding

F614
F724

C6031 WMO / Individuele verstrekkingen

F652
F622

C6032 WMO / Hulp bij het huishouden

F622

C6033 Woonruimteverdeling zorg gerelateerd

F620

C6034 Opvang en inburgering

F621
F623

C6035 Wijksteunpunten,welzijns- en basisvoorz.

F630
F714

Totaal programma 1
Prog 02 Werk en inkomen

Totaal programma 2
Prog 03 Maatschappelijke Zorg
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Lasten

Baten

Saldo

1.122
0
1.593
2.715
275
275
604
604
3.594

-227
-101
-1.500
-1.828
0
0
-574
-574
-2.401

895
-101
93
887
275
275
30
30
1.192

18.531
18.531
3.076
81
3.157
119
119
6.402
6.402
3.623
2
3.625
31.833

-17.462
-17.462
-2.390
-50
-2.440
0
0
-6.595
-6.595
-96
0
-96
-26.592

1.069
1.069
686
31
717
119
119
-193
-193
3.527
2
3.529
5.241

5.831
377
6.208
5.354
5.354
15
15
239
387
625
2.121
12
2.133

0
-14
-14
-1.334
-1.334
0
0
-6
-292
-298
-499
0
-499

5.831
363
6.193
4.020
4.020
15
15
233
95
327
1.622
12
1.634
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C6037 Maatsch.begeleiding spec. doelgroepen

F620
F621
F714

C6038 Volksgezondheid

F714
F715
F716
F724
F732

C6039 Schuldhulpverlening

F620

C6041 Huisvesting basisonderwijs

F421
F423
F431
F433

C6042 Huisvesting voortgezet onderwijs

F431
F441
F443

C6043 Leerplicht

F480

C6044 Leerlingenvervoer

F480

C6045 Lokaal onderwijsbeleid

F480

C6046 Volwasseneneducatie

F482
F623

C6047 Centrum voor Jeugd en Gezin

F630
F716

C6048 Overig jeugdbeleid

F630
F650

C6051 Regionaal archief

F510
F541

Totaal programma 3
Prog 04 Jeugd en educatie

Totaal programma 4
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.
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1.549
514
78
2.141
1.099
961
176
518
0
2.754
426
426
19.655

-23
-247
0
-270
0
0
0
0
-245
-245
0
0
-2.660

1.526
267
78
1.871
1.099
961
176
518
-245
2.509
0
426
16.995

1.678
1.860
318
55
4.180
151
749
667
1.566
257
257
806
806
1.637
1.637
67
118
185
37
929
966
850
1.077
1.927
11.524

275
0
0
0
-276
0
0
0
0
-35
-35
-2
-2
-969
-969
0
-119
-119
-12
-237
-249
-102
-660
-762
-2.412

1.403
1.859
318
55
3.904
151
749
667
1.566
222
222
804
804
668
668
67
0
67
25
691
716
748
416
1.164
9.112

0
289

0
0

0
289
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C6052 Culturele accommodaties

F540

C6053 Kunst- en cultuureducatie

F511
F540

C6054 Musea

F541

C6055 Bibliotheek

F510

C6061 Exploitatie sportaccommodaties

F440
F530
F531

C6062 Sportstimulering en sportondersteuning

F530

C6071 Beleid en projecten openbare ruimte

F210
F211
F560
F580

C6072 Dagelijks beheer openbare ruimte

F140
F210
F211
F240
F560
F580
KP2

C6073 Openbare ruimte algemeen

F002
F120

C6074 Parkeren

F214

C6112 Wijkgerichte dienstverlening

F002

Totaal programma 5
Prog 06 Sport

Totaal programma 6
Prog 07 Openbare ruimte

Totaal programma 7
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288
1.093
1.093
612
409
1.021
372
372
2.381
2.381
5.154

0
-9
-9
0
0
0
-13
-13
-359
-359
-381

288
1.084
1.084
612
409
1.021
358
358
2.022
2.022
4.773

0
7.173
773
7.946
357
357
8.303

-23
-1.815
-728
-2.566
-9
-9
-2.575

-23
5.357
45
5.380
349
349
5.729

2.681
862
701
118
4.362
656
6.308
1.228
431
3.993
444
126
13.185
393
14
407
234
234
131
131
18.319

-984
-189
0
0
-1.172
-38
-546
-1
-100
0
-64
0
-749
0
0
0
0
0
-1
-1
-1.923

1.697
673
701
118
3.189
618
5.761
1.227
331
3.993
381
126
12.436
393
14
407
234
234
130
130
16.396
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Prog 08 Milieu

C6081 Milieubeleid

F723

C6082 Riolering

F722

C6083 Rioolheffingen

F722
F726

C6084 Afvalstoffen

F721

C6085 Afvalheffingen/reinigingsrecht

F725
F721

C6086 Grondwaterbeheersing

F240

C6087 Ontsmetting/ongediertebestrijding

F723

C6091 Ruimtelijke ontwikkeling

F810
F821
F822

C6092 Bestemmingsplannen

F810

C6093 Ruimtelijk beleid

F810

C6094 Grondbeleid

F821

C6095 Bouwgrondexploitatie

F830

C6096 Vastgoed aan- en verkopen

F510
F822
F830
F913

C6097 Vergunningen

F140
F822
F823

C6098 Toezicht

F822

C6099 Wonen

F820

Totaal programma 8
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen
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1.604
1.604
4.917
4.917
20
0
20
7.648
7.648
0
21
21
223
223
33
33
14.465

-91
-91
-1.942
-1.942
0
-5.754
-5.754
-314
-314
-9.837
0
-9.837
0
0
0
0
-17.937

1.513
1.513
2.975
2.975
20
-5.754
-5.734
7.334
7.334
-9.837
21
-9.816
223
223
33
33
-3.473

641
934
481
2.056
409
409
302
302
60
60
4.540
4.540
92
892
1.803
1.269
4.056
7
1.336
0
1.343
599
599
0

-316
-233
-193
-742
8
8
-20
-20
0
0
-4.356
-4.356
-55
-280
-2.225
-1.324
-3.884
0
0
-1.226
-1.226
0
0
-740

325
700
288
1.314
417
417
282
282
60
60
184
184
37
612
-422
-55
173
7
1.336
-1.226
117
599
599
-740
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F822
C609901 Stedelijke vernieuwing

F821

C609902 Monumentenzorg

F541

C6143 Ruimtelijke informatie

F810

C6101 Veilige Woon- en Leefomgeving

F140

C6102 Bedrijvigheid en Veiligheid

F120
F140

C6103 Jeugd en Veiligheid

F140

C6104 Fysieke Veiligheid

F120
F140

C6105 Integriteit en Veiligheid

F140
F160

C6111 Persoonsdocumenten en burgerlijke stand

F003
F004
F140

C6113 Communicatie en voorlichting

F002

C6121 Raad

F001

C6122 Raadsondersteuning

F006

C6131 College van Burgemeester en Wethouders

F002

C6133 Bestuursondersteuning

F002

C6144 Perceptie en uitv. Belastingen en WOZ

F214
F930
F940

Totaal programma 9
Prog 10 Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 10
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Programmaverantwoording 2013

362
362
14
14
239
239
2.333
2.333
16.313

-12
-753
0
0
-41
-41
-106
-106
-11.119

-350
-390
14
14
1.983
198
2.227
2.227
5.194

673
673
43
162
204
52
52
6.187
210
6.397
201
108
308
7.635

-8
-8
0
0
0
0
0
-3
0
-3
-112
60
-53
-64

665
665
43
162
204
52
52
6.184
210
6.394
89
167
256
7.572

2.742
194
316
3.252
1.228
1.228
728
728
717
717
1.141
1.141
1.250
1.250
25
2.035
155

-13
-1.154
-120
-1.287
-97
-97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-377
0

2.729
-959
196
1.966
1.132
1.132
728
728
717
717
1.141
1.141
1.250
1.250
25
1.657
155
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C6145 Administratiekn.en vergunningen,acc.c.a.

F003

C6161 Klantgerichte Dienstverlening

KP2

C6134 Algemene lasten en baten

F922

C6151 Deelnemingen

F913

C6152 Geldleningen en overige financiële midd.

F911
F914

C6153 Gemeentelijke belastingen

F931
F932
F933
F939
F936
F937
F215
F215

C6154 Algemene uitkering

F921

C6155 Diverse baten en lasten

F922

C6156 Verschillen kostenplaatsen

F960

C6157 Saldo rekeningresultaat voor bestemming

F970

C6158 Stortingen en onttrekkingen reserves

F980

C6159 Saldo rekeningresultaat na bestemming

F990

Totaal programma 11
Algemene dekkingsmiddelen

Totaal algemene dekkingsmiddelen
Totaal Programma’s
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2.215
2
2
254
254
10.789

-377
0
0
0
0
-1.761

1.838
2
2
254
254
9.028

3.593
3.593
0
0
-4.714
0
-4.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.722
1.722
78
78
0
0
12.162
12.162
0
0
12.841

-3.292
-3.292
-686
-686
0
-83
-83
-2.947
-11.140
-27
-2.148
-244
-426
-227
-62
-17.223
-59.973
-59.973
-9.905
-9.905
0
0
0
0
-14.385
-14.385
0
0
-105.547

301
301
-686
-686
-4.714
-83
-4.797
-2.947
-11.140
-27
-2.148
-244
-426
-227
-62
-17.223
-59.973
-59.973
-8.183
-8.183
78
78
0
0
-2.223
-2.223
0
0
-92.706

160.425

-175.372

-14.947
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