Jaarstukken 2014 – Technische vragen raad d.d. 12 juni 2015
nummer

datum
P&C
ontvangst product

Vraag

Antwoord

1

2-jun

JS2014

Blz 21 Reserve Revitalisering toegangsroute IJmuiden aan Zee. U
stelt dat er voor € 380.000,-- een besluit wordt gedaan voor de
kwaliteitsimpuls van de Lange Nieuwstraat, alsmede Een besluit
van € 25.000,-- te laten vrijvallen Vraag waar zijn deze besluiten
te vinden in het voorliggende raadsvoorstel RS 15.00488?

De formulering van de toelichtende tekst in de jaarrekening
is niet correct. De besluitvorming waaraan wordt
gerefereerd, is reeds genomen in de raadsvergadering van
16 april 2014 (Rs14.00317) en conform verwerkt in de
jaarstukken 2014.

2

2-jun

JS2014

Blz 22 Reserve riolering
Terecht merkt u op dat bij de jaarrekening 2013 is besloten een
nieuwe reserve ( € 8.197.144,43 )riolering in te stellen raadsbesluit
R 14.054 B 1. raag waarom nu een besluit ( € 5.312.000,- ) aan
de raad voorleggen raadsvoorstel RS 15.00488 B 1. Als dat
besluit al is genomen ?

Bij de jaarstukken 2013 is een Reserve Riolering ingesteld
en door het raadsbesluit is deze reserve gevuld met €
8.197.000. Door de wijzigingen in de BBV-regelgeving is de
wijze waarop de inkomsten en uitgaven voor riolering
worden geëgaliseerd wezenlijk gewijzigd, waardoor het
begin saldo per 1 januari 2014 moet worden opgesplitst.
Voor het reserveren van begrote, maar nog niet
gerealiseerde, investeringen in het rioolstelsel is een
Voorziening Rioolinvesteringen ingesteld. Van het (begin)
saldo van de (in 2013 ingestelde) Reserve Riolering
hebben wij vastgesteld dat het saldo van de “oude” reserve
hoofdzakelijk is gevormd door:
 Het verschil in saldo baten en lasten riolering, dit
saldo kan hoofdzakelijk worden verklaard door
uitgestelde investeringen;
 De middelen die wij hebben ontvangen van het
Hoogheemraadschap.
Dit betekent dat de van het Hoogheemraadschap
verkregen middelen uit 2012 en 2013 (in totaal € 2,9 mln.)
in de reserve achterblijven en het resterende saldo van €
5,3 mln. wordt gereclassificeerd naar de “nieuwe”
Voorziening rioolinvesteringen.
Alle mutaties betreffende reserves moeten door de Raad
worden geautoriseerd, daarom leggen wij dit besluit voor
aan de Raad.
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Jaarrekening 2014 blz 20
in het staatje onder Overige staat Dotatie reserve Riolering –
bijdrage Hoogheemraadschap € 1.262.000,- Dit bedrag vind ik niet
terug in het voorliggende raadsbesluit Rs.15.00488

Het voornemen om de bijdrage van het
Hoogheemraadschap te reserveren is opgenomen in de
begroting 2014, als een dotatie aan de voorziening riolering
voor een bedrag van € 1.190.000. Bij de besluitvorming
over de jaarstukken 2013 is besloten deze voorziening om
te vormen tot een reserve riolering. Bij de 2e
Bestuursrapportage 2014 is de beoogde toevoeging aan de
voorziening gewijzigd in een dotatie aan de reserve
riolering.
Overeenkomstig het beleid m.b.t. mutaties in reserves
wordt het werkelijk ontvangen bedrag van het
Hoogheemraadschap (€ 1.262.000) verwerkt in de
jaarstukken. Deze worden definitief door de raad
geautoriseerd door het vaststellen van het 'Gerealiseerd
resultaat 2014'.

4

2-jun JS2014

Wel staat in het voorliggende raadsbesluit Rs. 15.00488 onder C
2 blz 2 een toevoeging reserve riolering van € 414.000,-- Waar
staat de onderbouwing Van dit bedrag in de jaarrekening?

5

2 -juni JS2014

Graag zou ik willen weten wat over de laatste 5 jaar jaarlijks de
uitgaven waren en wat nu in het onderhoudsplan (meerjarig?)
staat voor:
1e Onderhoud Voertuigen en hoeveel voertuigen het betreft.
2e Onderhoud waterwerken.
3e Onderhoud Binnensport accommodatie
4e Onderhoud Buitensport accommodaties
5e Onderhoud Wegen en verkeer
6e Onderhoud Openbare verlichting
7e Onderhoud Groen
Het doel van de vragen is om inzicht te krijgen in de fluctuaties in
dat onderhoud.
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Antwoord

Deze heeft betrekking op pagina 137 van het jaarverslag:
Antwoord is opgenomen in aparte bijlage.
Salarissen en inhuurkosten
Salarissen en de inhuurkosten worden via een
managementrapportage maandelijks door de directie en het
management gemonitord. De personeelsbegroting is een relatief
groot onderdeel van de gemeentebegroting (circa 20%), en de
beheersing van deze geldstroom is van groot belang. In 2014 zijn
de gerealiseerde personele kosten, inclusief inhuur derden ter
vervanging van onderbezetting in de personele formatie, nagenoeg
gelijk aan de gebudgetteerde kosten. In onderstaande tabel is
weergegeven welke bedragen er voor salarissen en vervangende
inhuur derden in 2014 zijn geraamd en gerealiseerd.

Naast vervangende inhuur worden derden ook ingehuurd om werk
uit te voeren dat verbonden is aan specifieke producten of
projecten. Omdat het een te grote puzzel wordt om in de
programma’s te gaan zoeken, ontvangen wij graag ontvangen wij
een gespecificeerd overzicht van de inhuur per programma. En
een totaaloverzicht van het aantal ingehuurde externen in 2014,
hun tarieven en de duur van hun inhuur. Verder willen wij graag
een verklaring voor de forse onderbezetting en voor de forse
afwijking van de begroting inhuur derden. Is er sprake van
vergrijzing, andere vormen van uitstroom, ziekte? Beschikt de
gemeente Velsen over een inhuurbeleid, zo ja, dan ontvangen wij
dit document graag. Hoe staat het momenteel met inhuur
(realisatie versus begroting) en wat is de verwachting voor geheel
2015? Als laatste ontvangen wij graag het verloop van de inhuur
(in geld en aantallen) vanaf 2010 tot heden.
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7a

8 juni JS2014

Op 1 juni jl. kreeg de raad een collegebericht met een melding
dat na een review door de accountant mutaties zijn
doorgevoerd. Het college vraagt om begrip. Om dat begrip te
kunnen geven hebben wij wel wat meer info nodig dan deze
algemene uitleg die geen inhoudelijke verklaring is waarom dit
alsnog naar voren is gekomen. De accountant is nl. al langer
betrokken bij het proces om tot een jaarverslag te komen.
Bovendien is dit de tweede mutatie in korte tijd. Wij verlangen
een uitgebreidere uitleg hoe dit heeft kunnen komen.

Dit is een passende vraag aan de accountant tijdens de
behandeling in de rekenkamercommissie

7b

8-jun JS2014

Kunt u daarbij uitleggen wat het verschil is tussen een
technische mutatie en een andere inhoudelijke mutatie?

Onder een technische mutatie verstaan wij een mutatie die
wordt gemaakt naar aanleiding van de geldende
regelgeving en niet op basis van bijv. genomen besluiten,
inschattingen, etc.

8

8-jun JS2014

Saldi resultaat. In het resultaatoverzicht op pagina 9 van het
Jaarverslag geeft u de resultaten weer ten opzichte van de
begroting. En het verloop van de begroting. Het saldo is
e
gemuteerd van -1.969 via -275 (na de 2 burap) tot -6.165 in de
Jaarrekening (p. 6). Hoe is het mogelijk dat het resultaat zo
afwijkt van de begroting? In hoeverre zijn begrotingen van de
gemeente Velsen dan realistisch te maken als het resultaat zo
afwijkt (in dit geval schijnbaar positief) van de begroting.
Het werkelijke saldo tussen de uitgaven en inkomsten is 239k
negatief. Is de constatering terecht dat het technische saldo zo
positief is door enorme onttrekkingen uit de reserves en dat het
saldo daardoor kunstmatig hoog is. Hoe was het saldo geweest
als de onttrekking reserve Riolering niet had plaatsgevonden?
Kan het daadwerkelijke saldo tussen inkomsten en uitgaven
(voor onttrekking en dotatie reserves) voortaan in de P&Cdocumenten worden opgenomen, inclusief grafieken met
verloop over de vorige 3 tot 5 jaren?
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9

8-jun JS2014

Reserve Grondbedrijf. Op p. 23 van de Jaarrekening 2014
staat: ‘Voor de benodigde aanvulling van de overige
verliesvoorzieningen is het resterende saldo van € 3.247.803
ingezet, met als resultaat dat de stand van de reserve per 31
december 2014 nihil bedraagt. Bij de resultaatbestemming van
deze jaarrekening wordt een voorstel gedaan om de reserve
op het gewenste maximum van € 3.010.000 te brengen.’
Het raadsvoorstel voor resultaatbestemming komt hier niet
mee overeen: ‘In afwijking op de kadernota grondbeleid 2012
de Algemene reserve grondbedrijf niet aan te vullen tot het
maximale bedrag van € 3.010.000, maar een bedrag van €
1.921.200 toe te voegen aan deze reserve.’ Waarom stelt het
college voor af te wijken van de kadernota Grondbeleid 2012?
Is het niet van belang dat we ons houden aan deze kadernota
vanwege de risico’s die de gemeente loopt?

Het college stelt voor de Algemene reserve grondbedrijf niet
maximaal aan te vullen. Aanleiding daarvoor is dat het
jaarrekeningsaldo niet toereikend is en voor volledige
aanvullen een beroep moet worden gedaan op de Algemene
reserve. Beide reserves worden gerekend tot de Algemene
reserve voor ondermeer de berekening van de
weerstandscapaciteit. Een aanvulling zou dan ook alleen een
herschikking binnen de Algemene Reserve betekenen.

10

8-jun JS 2014

Weerstandsvermogen, p. 13 Jaarverslag. Graag een verloop
van het debt-ratio van de afgelopen 10 jaar en van het
weerstandsvermogen versus risico’s.

Zie onderstaande tabel:
x € mln

risico's
weerstandscapaciteit
weerstandsvermogen
debt ratio

2014
17,51
31,00
1,8
70%

2013
21,45
31,3
1,5
66% *2

2012
19,89
38,6
1,9

2011
16,63
29,1
1,7

2010

70%

72%

70%

*1

*1 de BBV-regelgeving is vanaf 2011 veranderd en voorheen is er geen
berekening gemaakt
*2 debt ratio berekening is vanaf 2012, op advies van de VNG, gewijzigd.
Voorheen werden alle schulden meegeteld, vanaf 2013 worden de
voorzieningen niet meer meegenomen.

11

8-jun JS2014

Jaarstukken 2014

14 Jaarverslag. Kunstencentrum. Volgens de tekst heeft de
e
gemeente in het 1 kwartaal van 2015 een verkenning van de
mogelijkheden voor het behoud van cultuureducatie voor onze
inwoners uitgevoerd. Wat is het resultaat daarvan?

P&CVragen@Velsen.nl

De verkenning heeft in het 1e kwartaal 2015 plaatsgevonden
en heeft geleid tot een raadsvoorstel over het
Kunstencentrum dat op 17 juni a.s. in de raadsessie zal
worden behandeld.
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13

8-jun JS2014

P 26 Jaarverslag. Indicatoren ondernemingsklimaat. In de tabel
is ruimte voor een oordeel over het ondernemingsklimaat en
een beoordeling van de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening. Waarom is hier niets ingevuld. We beschikken
al enige tijd over een ondernemersloket. Kunt u in grote lijnen
aangeven hoe ondernemers erover oordelen?

14

8-jun JS2014

IJmond Werkt! De formatieve taakstelling is niet bereikt. Wat
was de concrete taakstelling en in hoeverre is die niet bereikt?
Wat zijn de oorzaken?

Jaarstukken 2014

Vraag

Antwoord

P 26 Jaarverslag. Indicatoren ondernemingsklimaat. In de tabel
is ruimte voor een oordeel over het ondernemingsklimaat en
een beoordeling van de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening. Waarom is hier niets ingevuld. We beschikken
al enige tijd over een ondernemersloket. Kunt u in grote lijnen
aangeven hoe ondernemers erover oordelen?
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P 58 jaarverslag. Realisatie bezoekers (62000) blijft fors achter
bij de streefwaarde (75000). Hoe komt dit en welke maatregelen
zijn met de stadsschouwburg afgesproken om het aantal
bezoekers omhoog te krijgen?

Het aantal bezoekers van de Stadsschouwburg loopt sinds
2011 jaarlijks terug. Belangrijkste oorzaak is de financiële
crisis. Dit is een landelijke trend. In 2014 was het
bezoekersaantal met name lager dan de streefwaarde
omdat er in plaats van 10 maanden maar 9 maanden kon
worden geprogrammeerd in verband met de vervanging
van de stoelen in de zomerperiode. Dit was niet verwerkt in
de streefwaarde voor 2014 omdat dit pas na vaststelling
van de begroting 2014 bekend was.

Ook het aantal uitleningen in de Bibliotheek blijft achter bij de
streefwaarde. Waar wordt dit door veroorzaakt? Is er ook
sprake van vermindering van het aantal abonnees? Zo ja in
welke mate?

Het percentage van de Velsense bevolking dat lid is van de
bibliotheek is nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van
2013 (22% t.o.v 21,7%). Er is geen indicatie dat de leenen lidmaatschapstarieven invloed hebben gehad op deze
kleine terugloop in het aantal leden t.o.v. 2013.
Het aantal uitleningen is in 2014 verder afgenomen. Deze
neergaande lijn is in overeenstemming met de landelijke
trend, die veroorzaakt wordt door ontlezing en
digitalisering. Het lenen van e-books is in ontwikkeling,
maar de bibliotheken profiteren daar nog onvoldoende van
mee. In 2014 is gestart met een landelijk e-bookaanbod,
waardoor de daling in uitleningen de komende jaren
wellicht gaat afvlakken.
Een deel van de daling hangt ook samen met de invoering
van een nieuw uitleensysteem. Het tot en met 2012
gehanteerde systeem Concerto hanteerde een andere
registratie dan het in 2013 in gebruik genomen systeem
BicatWise. Dit was nog niet verwerkt in de streefwaarden.
Bij de begroting 2016 zal worden bekeken of er indicatoren
kunnen worden toegevoegd die aanvullend inzicht geven in
de activiteiten van de bibliotheek.

Jaarstukken 2014
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8-jun JS2014

Jaarstukken 2014

Vraag

Antwoord

P. 68. Entreegebied IJmuiden. Gemeld wordt dat verbetering
van viaduct en omgeving gerealiseerd kan worden door een
positief aanbestedingsresultaat van de IJmuiderstraatweg.
Eerder is ook al budget overgeheveld naar aanpassing
Velsertraverse. Ik heb daarover een gesprek met wethouder
Vennik en ambtenaar gehad. Nu het jaarverslag is verschenen
blijf ik vragen houden over de financiering en het resultaat.
Daarbij verwijs ik naar het overzicht investeringskredieten,
paragraaf I van het Jaarverslag:

A) De eindafrekening van het project is nog niet opgemaakt
aangezien het werk nog niet volledig is opgeleverd.

Wat is het verwachte saldo bij verwerking van alle facturen
aannemer IJmuiderstraatweg? Hoeveel geld is er daadwerkelijk
over voor de realisatie van het entreegebied? Per collegebericht
is de raad geïnformeerd over de financiële bijdrage van Velsen
(collegebericht 13 van 2015) aan het provinciale project
Velsertraverse. Dit geld zou ook komen van de
IJmuiderstraatweg. Nu ik zie dat er investeringskredieten voor
beschikbaar zijn, was het dan niet aan de raad om voor al deze
verschuivingen een besluit te nemen? Of is voor de bijdrage
project Velsertraverse (200K) een raadsbesluit genomen, zo ja
welk raadsbesluit betreft dat?

De kosten voor de aanleg van het Willebrordpark is met het
collegebesluit nr 22-4-14 “vaststellen ontwerp
Willebrordpark” nr B 14.0147 , onderdeel geworden van de
totale aanbesteding. De kosten voor de aanleg van het
park is zoals hierboven genoemd destijds begroot op €
300.000,- Omdat dit bij de aanbesteding deel uitmaakte
van de totale aanneemsom is niet exact aan te geven
welke kosten aan het park toegerekend kunnen worden.
Wel kunnen wij aangeven dat de totale aanneemsom lager
was dan onze eigen projectraming. Daarmee was het
passend binnen het beschikbare budget.

Waar kan ik de investeringskredieten voor de herinrichting van
het Willebrordpark en voor het entreegebied IJmuiden vinden?

B) Deze zijn niet apart zichtbaar. In het hierboven
genoemde collegebesluit is aangegeven hoe de
financiering van het Willebrordpark geregeld is. Deze is
opgenomen in het project herinrichting IJmuiderstraatweg.

De verwachting is dat het werk inclusief de aanleg van het
Willebrordpark ( € 300.000) en de bijdrage aan de
Velsertraverse ( € 200.000) ruim binnen het beschikbare
budget blijft. Omdat dit verschuivingen zijn binnen het
product openbare ruimte is dit geen raadsbevoegdheid,
maar een collegebevoegdheid.

P. 70 Jaarverslag. Hondenbeleid. In hoeverre is er in 2014 extra
handhaving ingezet? Kan een overzicht gegeven worden van
aantal overtredingen (ongeoorloofd loslopen, niet opruimen
hondenpoep, etc.) en waarschuwingen in 2014 worden
gegeven, liefst met getallen van vorige jaren? In hoeverre gaat
de gemeente handhaving intensiveren? Hoe omschrijft u een
positief resultaat van de hondenpoepmachine?

P&CVragen@Velsen.nl
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18
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product
8-jun JS2014

19

8-jun JS2014

P. 107 Jaarverslag. Aantal beroepschriften belasting. Dit aantal
is behoorlijk hoog in vergelijking met de streefwaarde. Waar
wordt dit door veroorzaakt?

Er was 1 no cure no pay bedrijf die zijn bezwaren 1 dag te
laat had ingediend. Die bezwaren zijn allemaal afgewezen
en daar tegen is hij in beroep gegaan. Deze beroepen zijn
uiteindelijk allemaal ongegrond verklaard.

20

8-jun JS2014

P. 127 Jaarverslag. Ratio weerstandsvermogen/risico’s. Graag
een verloop van dit cijfer over de afgelopen 10 jaar.

Zie antwoord op vraag 10.

Jaarstukken 2014

Vraag

Antwoord

P. 79. Wateroverlast. Ook de stationsweg onder het viaduct in
IJmuiden wordt af en toe getroffen door extreme wateroverlast.
Is dit probleem inmiddels ook opgelost?

Bij extreme neerslag blijft tijdelijk water op straat staan
omdat de afvoercapaciteit van de riolering wordt
overschreden. Omdat IJmuiden op de duinen ligt en
hoogteverschillen kent, begint water wat tijdelijk op straat
blijft staan af te stromen naar het laagste punt. Het viaduct
in de Stationsweg is het laagst liggende gedeelte. De
afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de
kans dat dit gebeurt te verkleinen. Naast grootschalig
afkoppelen, is ook de waterafvoer vanuit het tunneltje
vergroot. Het water wordt daardoor versneld afgevoerd
naar het Noordzeekanaal. Door ook komende jaren te
blijven afkoppelen wordt de kans dat water onder het
viaduct blijft staan steeds verder verkleind.

P&CVragen@Velsen.nl
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8-jun JS2014

22

8-jun JS2014

Vraag

Antwoord

P. 129 Jaarverslag. Onderhoud wegen. Kwaliteit asfalt laat een
verslechtering zien tot 79%. Zijn de beschikbare budgetten voor
onderhoud en vervanging voldoende om aan de adviesnorm
van 77-78% te blijven voldoen in de nabije toekomst
voldoende?

Onze inschatting is dat de onderhoudsbudgetten
voldoende zullen blijven. Uiteraard kunnen een aantal
slechte winters achter elkaar roet in het eten gooien, maar
bij min of meer normale omstandigheden is het budget
toereikend. De verslechtering in de inspectiecijfers bij asfalt
heeft te maken met het uitstel van een aantal
onderhoudsacties onder andere ivm met aankomende
HOV projecten. Het betreft de Lange Nieuwstraat,
Waterloolaan en Hagelingerweg (stuk tussen rotonde
Santpoortse dreef en Rotonde Nicolaas Beetslaan). Onze
inschatting is dat de onderhoudsbudgetten voldoende
zullen blijven. Uiteraard kunnen een aantal slechte winters
achter elkaar roet in het eten gooien, maar bij min of meer
normale omstandigheden is het budget toereikend. De
verslechtering in de inspectiecijfers bij asfalt heeft te maken
met het uitstel van een aantal onderhoudsacties onder
andere ivm met aankomende HOV projecten. Het betreft
de Lange Nieuwstraat, Waterloolaan en Hagelingerweg
(stuk tussen rotonde Santpoortse dreef en Rotonde
Nicolaas Beetslaan).

P. 139. M&O, integriteit. In hoeverre hebben zich in 2014 en
2013 integriteitsschendingen of andere vormen van misbruik in
de ambtelijke organisatie (zoals misdragingen, ongeoorloofde
nevenfuncties, diefstal, etc etc) plaatsgevonden? Bestaan er
interne rapportages die aan de raad kunnen worden overlegd
(indien noodzakelijk vertrouwelijk)? Bestaat er ook een
overzicht van klachten tegen de gemeente en ambtenaren?

A) Dit is vermeld in het sociaal jaarverslag. In 2014 zijn er 6
meldingen van ongewenst gedrag aan de
vertrouwenspersonen geweest en 1 melding in het kader
van integriteit. In 2013 waren er 3 meldingen ongewenst
gedrag en geen melding in het kader van integriteit.
B) Er zijn in dit kader geen interne rapportages die aan de
raad kunnen worden overlegd.
C) Ja, dit overzicht bestaat. In 2013 heeft de gemeente 27
ontvankelijke klachten ontvangen en in 2014 32
ontvankelijke klachten. De klachten worden afgehandeld
conform de regeling klachtbehandeling Velsen. Deze
regeling is vastgesteld door het college van B&W en in
werking getreden op 1 januari 2007.

Jaarstukken 2014
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Vraag

Antwoord

P. 141 Gemeentelijke website. Velsen Lokaal blijft klachten van
inwoners krijgen over de website. Het betreft vooral onvrede
over de onoverzichtelijkheid en de slechte zoekfunctie. Waarom
bent u dan nog altijd van mening dat de website van Velsen
volledig voldoet aan de webrichtlijnen. Worden bijvoorbeeld
regelmatig enquêtes onder bezoekers gehouden? Staan er
concrete verbeteringen op de planning, zo ja welke?
Wij krijgen eveneens berichten vanuit ondernemers dat ze het
ondernemersloket niet kennen. Wat gaat de gemeente eraan
doen om het ondernemersloket beter onder de aandacht van
ondernemers te brengen?

24

9-jun JS2014

Pag. 31: “Door deze aanpak behaalt IJmond goede resultaten
op uitstroom en het uitplaatsen van WSW-ers.” Kan deze
uitspraak cijfermatig worden onderbouwd, eventueel met een
vergelijking met andere gemeenten?

25

9-jun JS2014

Pag. 32: In hoeveel gevallen is een tegenprestatie ingezet? Om
wat voor trajecten ging dat? Hoe wordt vastgesteld of de
tegenprestatie aansluit bij de persoonlijke capaciteiten van de
persoon? Zijn er klantonderzoeken naar gedaan, bijvoorbeeld
ten aanzien van tevredenheid? Nu wordt alleen beweerd dat de
aanpak werkt omdat enkelen na afloop als vrijwilliger werkzaam
blijven.

26

9-jun JS2014

Pag. 40: Er zijn minder voorzieningen vanuit de Wmo
beschikbaar gesteld. Een daling van maar liefst 15%. Kan
inzicht worden gegeven bij welke klantgroepen dit zich heeft
voorgedaan en welke voorzieningen het betrof?

Jaarstukken 2014
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Vraag

Antwoord

Pagina 41:
A) Hoe moet het uitvalpercentage schuldhulpverlening worden
gelezen? Is 6% ten opzichte van 12% goed of juist slecht?

A) Het uitvalpercentage was altijd hoog en nu zijn wij
veranderd van partij en is het ontzettend laag. Dus 6% is
zeer positief.

B) Hoe wordt het slagingspercentage van 10% ten opzichte van B) In principe zou dit niet zo positief zijn. Dit betekent dat
een norm van 24% geëvalueerd?
het streefpercentage absoluut niet gehaald is. Maar dat is
te verklaren omdat wij net halverwege het jaar over zijn
gegaan naar een andere partij (PLANgroep) en het duurt
wel een aantal maanden tot dat je een geslaagde
schuldregeling hebt (dus logisch). Dit zal volgend jaar
anders zijn. A) Het uitvalpercentage was altijd hoog en nu
zijn wij veranderd van partij en is het ontzettend laag. Dus
6% is zeer positief.
28

9-jun JS2014

Pagina 42:
A) Wat wil het percentage WSNP zeggen? Wat betekent een
realisatie van 42% ten opzichte van een streefwaarde van
59%?
B) Gelden deze targets straks ook voor de overeenkomst met
de Plangroep? Zo nee: welke gelden dan?

A) Als de buitenrechtelijke schuldregeling niet tot stand
komt, dan kan je de WSNP verzoeken bij de rechtbank en
dan bepaalt de rechter of schuldeisers alsnog gedwongen
worden om mee te werken aan de schuldregeling. Het
slagingspercentage schuldregelingen wat buitenrechtelijk
wordt gepoogd te treffen was niet heel hoog en het aantal
WSNP verzoeken waren daarom hoog. En nu zijn wij
veranderd van partij en is het aantal WSNP verzoeken
lager, dus slaagt er meer zonder tussenkomst van de
rechter. Dus positief.
B) Met een nieuwe partij kunnen de percentages net
anders zijn en deze targets zijn in principe ook voor de
nieuwe partij, maar zullen wel worden bijgesteld.

Jaarstukken 2014
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Nummer
29

Datum P&C
product
9-jun JS2014

Vraag

Antwoord

Pagina 48: Er zijn 27 leerlingen actief terug naar het onderwijs
begeleid. Niet vermeld wordt echter hoe groot de groep
schoolverzuimers langer dan 4 weken is, zodat een percentage
van “geslaagde” interventies niet bepaald kan worden.

Er waren in het schooljaar 2013/2014 27 jongeren die
langer dan 4 weken achtereen niet naar school zijn
geweest. Dat is dus de hele groep die actief begeleid is.
Met als doel terugkeer in het onderwijs. Resultaat van de
begeleiding was als volgt:
Van 21 jongeren is het thuis zitten in dat schooljaar
beëindigd. 14 zijn naar school terug geleid en bij 7
jongeren is het ‘thuiszitten’ beëindigd door andere redenen,
o.a. werken met toestemming van leerplicht. Voor de 6
jongeren voor wie het thuis zitten niet beëindigd is in het
schooljaar 2013/2014, zijn afspraken gemaakt en acties
uitgezet, staan bijv. op de wachtlijst voor een
behandeltraject.

30

9-jun JS2014

Pagina 59: Het aantal uitleningen van de bibliotheek blijft sterk
achter bij de prognose en bedraagt minder dan 75% van de
streefwaarde. In hoeverre hangt dit samen met het teruglopend
aantal leden? Is er nog een verband met de aanzienlijk
gestegen leen- en lidmaatschapstarieven?

Zie vraag 15.

31

9-jun JS2014

Pagina 63: Als doelstelling wordt genoemd het bevorderen van
een gezonde leefstijl van bewoners van 45 jaar. Bedoeld wordt,
naar de SP fractie aanneemt: 45 jaar en ouder?

Dit betreft inderdaad de doelgroep inwoners vanaf 45 jaar.

32

9-jun JS2014

Pagina 69 en 70: Hier wordt twee keer melding gemaakt van
capaciteitsgebrek waardoor voorgenomen werkzaamheden
moesten worden uitgesteld (groenbeleidsplan en speelbeleid).
Welke maatregelen worden of zijn genomen om dit tekort te
beperken?

Het capaciteitsgebrek is/was het gevolg van een
combinatie van zwangerschapsverlof en langdurig
ziekteverzuim. Naar verwachting zal na aankomende
zomer de eenheid groen weer op voldoende sterkte zijn.
De uitgestelde werkzaamheden zullen na de zomer
opgepakt worden.

33

9-jun JS2014

Pag. 84: van het instrument startersleningen is zegge en
schrijve slechts één aanvraag in behandeling. In hoeverre is dit
instrument effectief?

Jaarstukken 2014
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Nummer
34

Datum P&C
product
9-jun JS2014

35

9-jun JS2014

Er worden in het verslag diverse toezeggingen gedaan,
waarvan de laatste stand van zaken de SP fractie niet in zijn
totaliteit bekend is. Kan vermeld worden per wanneer deze
zaken aan de raad ter behandeling worden voorgelegd:
* Jongerenvoucher en startersbeurs. Het project eindigt in het
voorjaar 2015, daarna volgt een evaluatie van het project.
* In het eerste kwartaal 2015 wordt de raad geïnformeerd over
de ENOV (gezondheidsmonitor jeugdigen).
* In het 1e kwartaal 2015 wordt duidelijk of cultuureducatie voor
de inwoners van Velsen behouden blijft.
* Medio 2015 wordt bekend of er overeenstemming bereikt kan
worden over een haalbaar plan voor de Kustvisie (met Konder
Wessels).
* Halverwege 2015 vindt evaluatie plaats van de website
verbeterdebuurt.nl.
* In de loop van 2015 wordt duidelijk hoe de
zwerfvuilproblematiek wordt aangepakt.
* Voor het zomerreces wordt een raadsvoorstel Bibob beleid
voorgelegd.

36

9-jun Accountants
verslag

De boekwaarde van de Grote Hout wordt getypeerd als ‘high
value at risk’. Dit wordt vooral veroorzaakt door het uitblijven
van de verwachte marktvraag waardoor mogelijk verliezen
moeten worden genomen. Kan het college dit risico
kwantificeren in termen van kans en impact?

Jaarstukken 2014

Vraag

Antwoord

Pagina 119: De gemeente gaat de automatisering voor een deel
of geheel opnieuw aanbesteden. Hiervoor wordt externe
capaciteit geworven. Kan al worden aangegeven wat de kosten
hiervan bedragen en in hoeverre dit traject daadwerkelijk wordt
beheerst en tot kostenbesparing zal leiden? Dit mede in het licht
van de bevindingen van het parlementaire onderzoek “ICTprojecten bij de overheid”.

P&CVragen@Velsen.nl

De achterliggende informatie is terug te vinden in het MPG,
deze ligt ter inzage bij de Griffie.
Op pagina 13 is het totale risico van Grote Hout
gekwantificeerd en op pagina 23 is deze toegelicht.
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Nummer
37

Datum P&C
product
9-jun Accountants
verslag

Vraag

Antwoord

Is de raad tussentijds mogelijk onjuist geïnformeerd (pag. 16:
“Dit raakt mogelijk ook de tussentijdse informatievoorziening”),
op grond van hetgeen de externe accountant constateert over
het onjuist opvoeren van boekingen (niet direct in de
balanspost) in de grondexploitaties en voorzieningen?

Tekst:
Bij onze controle constateerden wij dat de
boekingsmethodiek voor mutaties in de grondexploitatie en
voorzieningen niet in alle gevallen juist is (geweest). Bij
zowel de grondexploitatie als de voorzieningen dienen
sommige mutaties rechtstreeks ten laste of ten gunste van
de balanspost te komen. Bij uw gemeente zijn boekingen
die rechtstreeks in de balanspositie moesten muteren via
de exploitatie geboekt. Hierdoor waren zowel de lasten als
de baten in eerste instantie onjuist weergegeven. In de
jaarrekening zijn de posten overigens na aanpassing
correct verantwoord. Dit raakt mogelijk ook de tussentijdse
informatievoorziening.
Wij adviseren u om de boekingsmethodiek te herzien,
waardoor de mutaties in zowel de tussentijdse cijfers als de
jaarrekening (in opzet) correct worden weergegeven.
Antwoord:
De raad is tussentijds niet onjuist geïnformeerd.
Een keer per jaar wordt de grondexploitaties beoordeeld,
het MPG opgesteld en vervolgens wordt dit financieel
verwerkt in de jaarstukken. In de definitieve jaarstukken is
de door de accountant geadviseerde boekingsmethodiek
gevolgd.

38

9-jun Accountants
verslag

Neem het college het advies van de externe accountant over
het handhaven van de frequentie van de MPG en
risicomanagement (jaarlijks) over?

39

9-jun Accountants
verslag

Hoe beziet het college het relatief grote bedrag (€ 1,3 miljoen,
>30% oninbaarheid) aan voorziening dat getroffen wordt op de
bijstandsvorderingen van in totaal €3,7 miljoen? Hoe effectief is
dan het sanctie- en invorderbeleid? Daarnaast: deze post is met
€300.000 bijgesteld na intensieve controle; dat is bijna 30%
correctie. Is dit proces voldoende beheerst?

Jaarstukken 2014

P&CVragen@Velsen.nl

Het jaarlijks actualiseren van het MPG is onderdeel van het
vastgestelde beleid.
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Nummer
40

Datum P&C
product
9-jun JS2014

41

9-jun JS2014

Pag. 14: de lening aan Stichting Exploitatie Forteiland is in zijn
geheel (3,6 miljoen) onder de post voorzieningen gebracht. Er
heeft in 2014 geen aflossing op plaatsgevonden. Betekent dit
een verliespost van 3,6 miljoen?

De lening aan Stichting Exploitatie Forteiland is in 2008 als
voorziening opgenomen. Onderstaand de tekst uit de
jaarrekening 2008:
“De post leningen is toegenomen vanwege de
achtergestelde lening die de gemeente per 1 januari 2008
met de Stichting Exploitatie Forteiland is aangegaan als
onderdeel van de overeenkomst waarbij het beheer van het
Forteiland is overgedragen aan deze stichting. Met
betrekking tot de lening is een voorziening opgenomen. Dit
betreft slechts een herpositionering op de balans van de al
aanwezige voorziening. De hoogte van de voorziening is
gelijk aan de lening, zodat aflossingen van de lening
eveneens van invloed zijn op deze voorziening.”
Het feit dat er tot en met 2014 geen aflossing heeft
plaatsgevonden betekend dus geen verliespost van € 3.6
miljoen aangezien de voorziening reeds in 2008 is
opgenomen. Zodra er echter wél aflossingen zullen
plaatsvinden, zal de voorziening voor hetzelfde bedrag
verlaagd worden.

42

9-jun JS2014

Pag. 23: er is 4,7 miljoen onttrokken aan de algemene reserves
Grondbedrijf voor de afwaardering van gronden. Er wordt een
voorstel gedaan om de reserve op het gewenste
maximumniveau te brengen van 3 miljoen. Echter: in het
voorstel aan de raad is sprake van een toevoeging van 1,9
miljoen in plaats van 3 miljoen aan algemene reserve
grondbedrijf, in afwijking van de kadernota. Hoe wordt dit
verklaard? Is daarmee een voldoende reservering getroffen en
hoe wordt dit onderbouwd?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.

Jaarstukken 2014

Vraag

Antwoord

Pag. 12 is sprake van de afwaardering van het winkelcomplex
Lange Nieuwstraat met 3,6 miljoen. “Dit is verwerkt in de kolom
investeringen.” Dit hoort echter te zijn: de kolom
afwaarderingen.

De afwaardering staat bij de bedrijfsgebouwen opgenomen
in de kolom afwaardering.

P&CVragen@Velsen.nl
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Nummer
43

Datum P&C
product
9-jun JS2014

Vraag

Antwoord

Pagina 28: er is een stijging van de langlopende
schuldverplichtingen te zien van € 140,7 naar € 155 miljoen.
Hier staat een jaarlijkse rentelast van € 5,1 miljoen tegenover.
Dit betekent een stijging van de leningen met € 14,3 miljoen.
Klopt deze lening? Wat betekent het voor de gemeentelijke
financiële positie dat er sprake is van een 10% stijging aan
leningen?

Een stijging bij de leningen is het gevolg van het
aantrekken van drie leningen voor een bedrag van € 32
miljoen en aflossingen op zeven leningen voor een bedrag
van € 17,5 miljoen.

44

9-jun JS2014

45

11-jun JV2014

Pagina 10 Programma 1 Het budget voor kennisrijk werken is
voor een groot deel besteed aan uitbreiding personeel en
projectkosten.
Welk deel en kunt een opgave verstrekken voor het overige
deel waar die kosten uit bestaan?

46

11-jun JV2014

Programma 6 Sport Kosten vervanging langdurig zieken.
Is dit inmiddels opgelost of kunnen we deze extra kosten ook
voor 2015 verwachten?

47

11-jun JV2014

Pagina 22 Noorzeekanaalgebied. Het havengebied is als pilot
aangewezen.
Is de investeringsmonitor van de pilot, havengebied IJmuiden al
beschikbaar en kunnen we daar inzage van krijgen? zo niet
welke elementen gaan die dan bevatten en wanneer wel
beschikbaar?

48

11-jun JV2014

Pagina 23 Toetreding Hans Fischer
Wie is Hans Fischer en waarom is dit een stap in de goede
richting?

Jaarstukken 2014

Hierdoor stijgt de debt ratio (verhouding van de schulden
exclusief voorzieningen t.o.v. het balanstotaal) van 66%
naar 70%. Zie ook paragraaf D financiering; pagina 132.

Pagina 38: overschrijding kosten armoedebestrijding met € 0,5
miljoen en een forse toename van de kosten. Op pagina 56
leest dat wat ongelukkig met de formulering “Het grote voordeel
ontstaat voornamelijk doordat het aantal uitkeringsgerechtigden
fors is toegenomen.” Hetgeen neerkomt op €1,2 miljoen extra
verkregen middelen. SP Velsen zou graag een wat andere
formulering zien.

P&CVragen@Velsen.nl
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49

11-jun JV2014

Pagina 24 Professionaliseren markten.
Wie heeft die opleiding betaald en wat voor soort technische
problemen moeten we dan aan denken?

50

11-jun JV2014

Pagina 64 Indicatoren Bezettingsgraad gem.
binnensportaccomadaties
Streefwaarden 85% realisatie 77%. Welke oorzaken kunt u
hiervoor aangeven.

51

11-jun JV2014

Deelnemers sportstimulering. Streefwaarden 6000 realisatie
5089. Oorzaak nieuwe methodiek. Wat is het verschil met de
oude methodiek dat het verschil zo groot is.

52

11-jun JV2014

Pagina 84. Startersleningen. 1 aanvraag slechts en nog niets
verleend.
Kunt u bij benadering aangeven waarom er slechts 1 aanvraag
is geweest?

53

11-jun JV2014

Pagina 130 Wegbeheer. Onderhoud Asfalt. Het totale wegennet
laat een positieve ontwikkeling zien. Behalve onderhoud van
asfalt. Flink negatief.
Kunt aangeven wat daar de oorzaken van zijn?

54

11-jun JV2014

Pagina 138. Social return. Gemeente Velsen heeft 30
opdrachten gegeven. 13 gevallen invulling uitvoering.
Kunt u aangeven waarom de 17 gevallen waarin geen invulling
is aangegeven niet zijn gehonoreerd. Het heeft toch geen
vrijblijvend karakter?

55

11-jun JV2014

Pagina 165. Overige aan- en verkopen. 57 woningen
Kortenaerstraat. Opbrengst ongeveer € 15.000 per woning.
Kunt u uitleggen waardoor de opbrengst voor de gemeente per
woning zo laag is?

56

11-jun JV2014

Blz. 32. Sociale activering
Welke kosten zijn gemoeid met de 40 uitkeringsgerechtigde die
in samenwerking met Stichting Welzijn in een OK-traject
zijn begeleid?

Jaarstukken 2014
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57

11-jun JV2014

Blz. 33 Grafiek.
Hier ontbreekt de periode cq. jaartal.

58

11-jun JV2014

Blz. 96 Winkeldiefstal
Waarom vinden de overleggen in het kader van KVO niet meer
plaats?

59

11-jun JV2014

Blz. 108 aantal dwangbevelen.
Deze zijn voor 2014 hoger beraamd dan 2013, waaruit bestaat
deze toename? Waarom verwacht men meer dwangbevelen uit
te moeten sturen dan 2013?

60

11-jun JR2014

Overzicht reserve:
Kunt u een duidelijk overzicht/cq grafiek aanleveren over de
onttrekkingen reserve, eindstand reserve 2014, het is voor ons
een zoek plaatje geworden en dat kan toch niet de bedoeling
zijn.
Om een voorbeeld te geven:
Blz. 18/19
Algemene reserve, boekwaarde 31-12-2013
blz. 18 € 35.296
Blz. 19 € 16.649
Blz. 35 moet je zoeken naar de verschillen, wat moet er
afgetrokken worden etc.

61

11-jun JR2014

Blz. 21, Reserve Revitalisering toegangsroute
Het is voor ons niet meer duidelijk en niet terug te vinden wat
wij nu precies over gehouden hebben en aan welke
bestemming, Lange Nieuwstraat, IJmuiderstraatweg???
Graag een duidelijke overzicht hiervan.

62

12-jun JS2014

Hierbij nog een technische vraag voor de Jaarstukken 2014.
Als gevolg van ontoereikende onderhoudsplannen vallen
verschillende voorzieningen vrij. Ik heb begrepen dat dit
wettelijk gezien moet. Het voorstel is om de vrijgevallen
voorzieningen om te zetten in egalisatiereserves met een
specifieke vergelijkbare doelbestemming.
A) Vraag: verdwijnt zo niet de prikkel om alsnog goede
onderhoudsplannen voor de specifieke domeinen te realiseren?

Jaarstukken 2014
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Gaarne een uitleg bij het antwoord.
B) Vraag: zijn voor onttrekkingen uit de specifieke gevormde
reserves dan ook raadsbesluiten nodig? Gaarne een uitleg bij
het antwoord.
C) Vraag: is het vormen van specifieke voorzieningen en/of
bestemmingsreserves voor onderhoudsdoeleinden verplicht of
zijn er andere mogelijkheden om onderhoud van
kapitaalgoederen te verantwoorden en te begroten?

Jaarstukken 2014
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