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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
1.

ten aanzien van de strategische prioriteiten in de perspectiefnota de volgende intenties uit
te spreken:
a. Voor het voorstel “wonen, welzijn, zorg 2014-2018” een bedrag van € 20.000 te
reserveren;
b. Voor het voorstel “citymarketing” een uitvoeringsprogramma te laten maken;
c. Voor het voorstel “Van afval naar grondstoffen” een bedrag van € 60.000 te reserveren;
d. Voor het voorstel “fietssnelwegen” een onderzoek te starten waarvan de kosten gedekt
kunnen worden uit het bestaande budget;
e. In het kader van “snellere, simpelere en sympathiekere dienstverlening” in te
stemmen met het opstellen van een notitie over dienstverlening.

2.

a. kennis te nemen van het Meerjarenperspectief zoals beschreven in de
Perspectiefnota.
b. het nieuw beleid, de beleidsontwikkelingen en het kader uit de Perspectiefnota
(waarvan de financiële vertaling is opgenomen in de bij dit besluit behorende tabel
‘Mutaties programma’s Perspectiefnota 2014) als kader voor de Programmabegroting
2015 en het Meerjarenperspectief vast te stellen.

Samenvatting

Deze Perspectiefnota bevat een eerste uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018. Het college
faciliteert met deze Perspectiefnota de kaderstellende rol van de raad door vijf concrete
uitwerkingspunten van het coalitieakkoord voor te leggen en door een aantal beleidsontwikkelingen
te benoemen. Hierdoor kan de raad, overeenkomstig zijn wens, de Perspectiefnota gebruiken om
politieke sturing te geven.
De Perspectiefnota 2015 geeft richtingen en keuzemogelijkheden binnen beleidsvelden aan die in
de Begroting 2015 verder uitgewerkt worden. Deze voorstellen zijn vertaald in een financieel
meerjarenperspectief. Dit perspectief is vooralsnog niet sluitend. De nog niet gepresenteerde
meicirculaire kan in positieve of negatieve zin invloed hebben op de begroting. Daarom zal pas bij
de meerjarenbegroting een structureel sluitende begroting worden gepresenteerd.
Aanleiding

De Perspectiefnota is de start van het begrotingsproces om te komen tot de Begroting 2015. In de
Perspectiefnota worden alle beleidsvoornemens en ontwikkelingen met financiële consequenties
opgenomen zodat de raad bij zijn besluitvorming een integrale afweging kan maken.
Deze Perspectiefnota komt kort na het op 16 april gesloten coalitieakkoord. Het nieuwe college
heeft in de korte periode dat zij aan het werk is, een deel van het coalitieakkoord vertaald naar
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nieuwe beleidsvoornemens. In deze Perspectiefnota worden deze beleidsvoornemens
gepresenteerd. Dit vormt een eerste, en nog niet volledige, uitwerking van het coalitieakkoord.
Programma

n.v.t.
Kader

- Coalitieakkoord
- Visie op Velsen 2025
- Strategische agenda
- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening
Beoogd doel en effect van het besluit

Integrale afweging van alle beleidsvoornemens om te komen tot een meerjarig sluitend financieel
perspectief. De nota omvat het kader voor de Meerjarenbegroting 2015-2018.
Directe maatschappelijke consequenties

Het college kiest voor samenwerking op basis van openheid en wederzijds respect tussen burgers,
gemeenteraad en college. Het verbeteren van de dienstverlening is een duidelijke uitwerking van
dit principe en één die directe en positieve consequenties voor de burger heeft.
Transparantie in het financiële meerjarenperspectief geeft inzicht in de financiële situatie van de
gemeente en draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.
Argumenten

Voor de volledige argumentatie wordt verwezen naar de Perspectiefnota.
Het besluit omvat drie delen:
1. een besluit betreffende de "perspectieven naar aanleiding van het coalitieakkoord';
2. een besluit betreffende het programmagedeelte uit de Perspectiefnota;
3. een besluit betreffende het financieel meerjarenperspectief uit de Perspectiefnota
Het eerste en tweede deel van het besluit bevat voorstellen ten aanzien van perspectieven naar
aanleiding van het coalitieakkoord en programmatische wijzigingen. In deze onderdelen is een
aantal keuzes voorgelegd. Bij voorgesteld nieuw beleid is het mogelijk te amenderen.
Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Alternatieven

In de Perspectiefnota heeft het college voorstellen opgenomen. Indien de raad alternatieve
voorstellen aandraagt staat het college daar uiteraard voor open.
Risico’s

De meicirculaire kan grote positieve of negatieve consequenties hebben voor de begroting. Het
college heeft besloten de Perspectiefnota niet sluitend aan te bieden en pas in de
meerjarenbegroting een structureel sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Indien nodig zal
het college (bezuinigings-)voorstellen doen om dit te bereiken.
Financiële consequenties

Deze zijn in de nota zelf verwerkt.
Uitvoering van besluit

Het besluit moet leiden tot de begroting 2015.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Raadsbesluit
Tabel ‘Programma’s Perspectiefnota 2014’
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Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.M. Weerwind
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