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De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer R15.047 van 2015
Besluit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

de programmaverantwoording 2014 en de programmarekening 2014 vast te stellen;
de voorzieningen en reserves overeenkomstig overzicht A op te heffen of in te stellen;
akkoord te gaan met de mutaties in de reserve zoals aangegeven in overzicht B;
het Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 2014 van € 1.233.000 vast te stellen;
het Gerealiseerde resultaat 2014 van € 5.172.000 vast te stellen;
het Gerealiseerde resultaat 2014 van € 5.172.000 te bestemmen conform de voorstellen
zoals aangegeven in overzicht C;
de kredieten, genoemd in overzicht D ter beschikking te stellen t/m 31 december 2015;
de reserve Boekwaarde Bosbeekschool op te heffen (zonder saldo):
de voorziening Privatisering bejaardentehuizen op te heffen (zonder saldo);
Overzicht A – De reserves en voorzieningen overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving
in te stellen of op te heffen:

1. De voorziening Onderhoud voertuigen per 1 januari 2014 op te heffen;
2. Een reserve Voertuigen in te stellen met als bestedingsdoel het egaliseren van de kosten
van onderhoud en vervanging van voertuigen;
3. De voorziening Onderhoud openbare verlichting per 1 januari 2014 op te heffen;
4. De voorziening Onderhoud groen per 1 januari 2014 op te heffen;
5. Een reserve Onderhoud openbare ruimte in te stellen met als bestedingsdoel het
egaliseren van de kosten van het onderhoud in de openbare ruimte;
6. Een voorziening Rioolinvesteringen in te stellen met als doel de in de rioolheffing
opgenomen bedragen voor nog niet bestede rioolinvesteringen te egaliseren;
7. Een reserve Afvalstoffenheffing in te stellen met als doel de voor- en nadelen in de
exploitatie van het ophalen en verwijderen afval te egaliseren.
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Overzicht B- Mutaties in de reserves die al verwerkt zijn in het gerealiseerde resultaat, waarvoor
achteraf toestemming wordt verleend:

1. Een bedrag van € 5.312.000 te reclassificeren van de reserve Riolering naar de
voorziening Rioolinvesteringen.
Overzicht C – Het Gerealiseerde resultaat 2014 ad € 5.172.000 als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 701.000 toe te voegen aan de reserve Schadevergoeding de Mel;
2. Een bedrag van € 414.000 toe te voegen aan de reserve Riolering;
3. Een bedrag van € 373.000 toe te voegen aan de reserve Afvalstoffenheffing;
4. Een bedrag van € 966.800 toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten.
In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de
begroting 2014 waren opgenomen maar die in 2014 om diverse redenen niet (geheel) tot
uitvoering zijn gekomen. Dit betreft:
- Armoedebeleid
- Centrum Jeugd en gezin
- Schuldhulpverlening
- JOP
- Kunstencentrum
- Welstandsnota
- Bouwvergunningen
- Onderzoek wonen en netwerkbijeenkomsten
- Landschapsbeleidsplan
- Structuurvisie
- Opleidingsbudget raad
- GBA
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151.300
120.000
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18.500
95.000

Genoemde speerpunten worden in 2015 uitgevoerd. Aan de raad zal een separaat voorstel
en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te geven.

5. Het in het Gerealiseerde resultaat 2014 verwerkte vrijgevallen bedrag € 323.000 van de
voorziening Onderhoud voertuigen toe te voegen aan de reserve Voertuigen.
6. Het in het Gerealiseerde resultaat 2014 verweRkte vrijgevallen bedrag van € 486.000 van
de voorziening Onderhoud openbare verlichting en voorziening Onderhoud groen toe te
voegen aan de reserve Onderhoud openbare ruimte.
7. Een bedrag van € 13.000 te onttrekken aan de reserve Burgerparticipatie, ter dekking van
de in 2014 gemaakte kosten Burgerparticipatie.
8. 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.
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