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Nieuw beleid nr 6: leerwerkbedrijven Was in Perspectiefnota
€ 50.000, nu € 48.000. En 6 trajecten worden er nu max 8,
dat is twee meer a € 6000. Zou dus 12.000 meer moeten
zijn. Was het bedrag in de PN dus een aanname? Wat als er
meer plaatsen nodig zijn dan 8?

Het klopt dat we nu maximaal 8 trajecten per jaar kunnen inkopen. Aangezien de trajecten voor de gemeente 6000 euro per
jaar kosten, zal dit ons jaarlijks 48.000 euro gaan kosten. In de perspectiefnota zijn we uitgegaan van 50.000 euro. Die 2000
euro was bedoeld voor flankerende zaken. Het maximum aantal van 8 trajecten is gebaseerd op ervaringscijfers uit het
verleden in combinatie met een lichte groei van de doelgroep. Mocht het toch zo zijn dat de behoefte groter is dan 8 en dit
niet binnen het autorisatieniveauis te dekken, dan zal dit voorgelegd worden aan de raad.
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Nieuw beleid nr. 12. 2d alinea Schuldhulpverlening.Projecten op Bao en Vmbo als preventie. Zijn alle Bao
benaderd? En alle Vmbo? Welke " andere" scholen worden
bedoeld?

Alle groepen zeven en acht van de basisscholen binnen de gemeente zijn benaderd voor aansluiting bij “de week van het
geld”. Er zijn kosteloze activiteiten aangeboden. Enkele scholen hebben aangegeven hier geen belangstelling voor te
hebben. In het voortgezet onderwijs hebben wij ons gericht op het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO),
omdat zij uit onderzoek een risicovolle doelgroep blijken te zijn. Alle scholen voor VMBO in de gemeente hebben hieraan
meegewerkt. Met andere scholen wordt bedoeld de scholen die Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) of
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) aanbieden.
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De opmerking in bijlageboek onder punt 12, blz 11 in derde
alinea: " Indien activiteiten in 2016 opnieuw gestaakt
worden...."Zijn er activiteiten gestaakt in 2014 of 2015?
Indien ja, welke?Toch heeft de inzet geresulteerd in een
daling van het aantal aanmeldingen voor
schuldhulpverlening. Kan hier uitleg bij gegeven worden?

De staking heeft betrekking op de periode 2009 – 2010. Er zijn toen activiteiten opgezet binnen het onderwijs. Deze zijn door
gebrek aan middelen gestaakt. Opnieuw zijn afgelopen periode (2014-2015) activiteiten ingezet. Indien activiteiten in 2016
opnieuw gestaakt worden, gaat dit ten koste van de inzet van deze afgelopen periode. Bovendien veronderstellen wij dat
onze preventieve klantcontacten een positief effect hebben. In 2014 zijn namelijk 163 dossiers in behandeling genomen voor
het treffen van een schuldregeling, het jaar daarvoor waren dit er 207.
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Pag 172: welk deel van de bijdrage aan de Omgevingdienst
IJmond gaat op aan handhaving?

ca 36 %

infosessie

Pag 46 en Nieuw beleid nr. 12. Hoeveel mensen kunnen we
helpen in de schuldhulpverlening. graag het budget en de
aantallen.

Jaarlijks houden wij rekening met ongeveer 200 nieuwe schuldsaneringstrajecten en daarnaast lopende dossiers. Het
hiervoor beschikbare budget bedraagt structureel € 225.154,-, waarvan € 60.000,- voor schuldpreventie.
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Op pagina 55 is sprake van het aantal voortijdige
schoolverlaters. Waarom is niet gekozen voor een
percentage?

De aantallen schoolverlaters zoals vermeld bij de indicator “aantal voortijdig schoolverlaters” zijn gebaseerd op VSVverkenner van het Ministerie van OC&W. Bij een percentage worden de schoolverlaters in Velsen afgezet tegen het landelijk
cijfer. Het percentage vsv-ers in Velsen is 1,99%. Ten opzichte van dit ogenschijnlijk lage percentage, geeft de weergave van
het absolute aantal schoolverlaters, een realistischer beeld van de situatie in Velsen. In 2013-2014 telde Velsen 119
schoolverlaters.
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Op basis van het gestelde bij het nieuw beleid punt 10
Voor de interimcontrole van boekjaar 2014 is voor circa € 24.000 opdracht verstrekt aan Deloitte voor het meerwerk.
graag een specificatie van het meerwerk van de accountant. Daarnaast is € 22.000 extra in rekening gebracht voor de afwikkeling van de interimcontrole en de controle van de
jaarstukken.
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Op pagina 165 is geen bijdrage opgenomen aan
Kennemerstrand N.V. De gemeente betaalt voor de
directeur van Kennemerstrand € 20.000. Waarom is dat hier
niet opgenomen.

De bijdrage had inderdaad moeten worden opgenomen.

