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261 Warmtenet, 2000 woningen Zeewijk. Vorig jaar kwam naar voren dat In de Perspectiefnota wordt gerefereerd aan de uitwerking van een eerste fase van het

D'66

262 Is de programmamanager dienstverlening tijdelijk of voor vast?

De formatie programmanager zoals aangevraagd in de perspectiefnota 2015 is structureel.

D'66

263 Leerwerkbedrijven. Hoeveel jongeren met multi-problematiek

Hiermee kunnen zes jongeren geholpen worden. Het beschikbaar stellen van budget voor
zes jongeren is gebaseerd op signalen van de leerplichtambtenaren. Hun inschatting is dat
jaarlijks ongeveer zes jongeren baat zullen hebben bij een traject bij Perspectief. Voor de
beantwoording van de tweede vraag is geen informatie voorhanden.

D'66

264 Met hoeveel fte is het voorstel om de ambtelijke organisatie uit te

De ambtelijke organisatie wordt met totaal 7,5 fte uitgebreid naar ongeveer 444,5 fte.

D'66

265 Wat zullen de sturcturelen 2 FTE informatieanalisten dagelijks gaan

De functie van informatieanalist is een nieuwe structurele functie voor de gemeente en
betreft 1 FTE fulltime. Abusievelijk is in de perspectiefnota vermeld dat dit om 2 FTE’s
gaat. De dagelijkse werkzaamheden van deze nieuwe functie zijn onder meer het
bundelen van de gegevens, de gegevens vergelijken en analyseren om uiteindelijk deze
gegevens om te zetten naar informatie. De gemeente kent namelijk een veelheid aan
informatiebronnen en -systemen. De informatie is veelal versnipperd aanwezig in de
gemeentelijke organisatie. Het is de taak van de informatieanalist om van de grote stroom
data en gegevens toepasbare informatie te maken. Het resultaat is waardevolle informatie
die gebruikt zal worden voor proactief handelen in het sociaal domein, toezicht en
handhaving (radicalisering en Jihadisme) en crisisbestrijding, maar ook voor
beleidsontwikkeling.

D'66

het haalbaarheidsonderzoek had uitgewezen dat met de restwarmte
10.000 huishoudens kunnen worden verwarmd. Hoeveel woningen
zijn dat er in Beverwijk en Heemskerk? Waar komt de dekking
vandaan?

worden hiermee geholpen? En hoeveel jongeren met een multiproblemathiek zijn er?

Warmtenet IJmond in IJmuiden, waarmee 2.000 woning(equivalenten) van warmte kunnen
worden voorzien. Dit is de eerste fase om in de gehele IJmond een warmtenet aan te
leggen voor 10.000 woningen. De uitkomst van een eerder haalbaarheidsonderzoek is dat
de investering voor het totale warmtenet in de IJmond in totaal circa 75 miljoen euro zal
bedragen. De kosten voor de aanleg van het eerste fase worden momenteel onderzocht
en zullen naar verwachting zo’n 20% hiervan bedragen.
Voor het opstellen van de businesscase die inzicht zal bieden of de gemeentelijke bijdrage
van een revolving fund een positief rendement levert is 25.000 euro begroot. De dekking
zal vanwege de regionale aanpak aan alle IJmondgemeenten worden gevraagd.

breiden? Van 437 FTE naar?

doen? Is dat beide fulltime? Wat kunnen wij qua resultaten
verwachten?

1

Nummer Vraag

Antwoord

Partij

266 Kan de interne auditor intern bij afdeling control opgenomen

Kan de interne auditor intern bij afdeling control opgenomen worden? De interne
auditor houdt zich bezig met de regie, de coördinatie, de beoordeling en de
geconsolideerde rapportage van de verbijzonderde interne controle en met de afstemming
van de uitkomst daarvan met de organisatie, het bestuur en de accountant. Daartoe wordt
deze functie opgenomen in de formatie van Concerncontrol (huidige formatie 2,9 fte). De
werkeenheid Concerncontrol geeft organisatie breed invulling aan de controlfunctie binnen
de gemeente Velsen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de onafhankelijke
positionering van de werkeenheid in de organisatie, die een objectief oordeel over het
functioneren van de organisatie mogelijk maakt. Deze positionering en de raakvlakken met
de overige taken van Concerncontrol (o.a. onderzoek naar doelmatigheid en
doeltreffendheid, toetsen van beleidsvoorstellen en P&C-documenten, en
risicomanagement) maakt dat de functie van interne auditor goed past binnen deze
werkeenheid. Waarom zou dit structureel moeten zijn? De aangescherpte wetgeving
voor accountantscontrole heeft tot gevolg dat de controlelast voor de werkeenheid
Concerncontrol structureel is toegenomen. In de praktijk uit dit zich in meer processen die
onder de controle vallen en controles die intensiever (gedetailleerder en omvangrijker)
moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is vanaf 2015 ook structurele inzet noodzakelijk
voor verbijzonderde controles op de interne beheersmaatregelen in de processen van
informatiebeveiliging. Binnen de huidige formatie van Concerncontrol is hiervoor
onvoldoende ruimte beschikbaar.

D'66

267 Welke acties worden nu gerealiseerd en extra met € 60,000

Er zijn verschillende projecten opgezet, bijvoorbeeld financiële educatie van jongeren (in
samenwerking met het onderwijs), het uitbreiden van de vroeg signalering, het verzorgen
van goede voorlichting (door onder andere budgettrainingen) en aandacht voor de nieuwe
doelgroepen (zoals ondernemers). De gebruikte middelen waren niet structureel, waardoor
een bedrag van € 60.000,- is gereserveerd voor de continuering hiervan.

D'66

268 Revolving fund. Wat is de achterliggende redenering van de

De geraamde kosten ad 25.000 euro zijn voor het onderzoek naar de haalbaarheid en de
opstelling van een businesscase van het Revolving fund. Op grond van de uitkomsten zal
een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor het kapitaalbeslag dat aan de gemeente
wordt gevraagd.

D'66

worden? Waarom zou dit structureel moeten zijn?

schuldhulpverlening?

bedragen in verhouding tot het fonds? Graag een toelichting van de
bedragen.

2
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269 Garatiebanen 440 in 2017. Er wordt onderscheid gemaakt in

marktsector en overheid. Wat is de stand van zaken m.b.t. de
overheid?

Antwoord

Partij

Van alle overheidsorganisaties wordt verwacht dat zij garantiebanen realiseren. Dat zijn
niet alleen gemeenten, maar ook bijvoorbeeld politie, brandweer, waterschappen en
onderwijsinstellingen. Deze diversiteit maakt dat de stand van zaken m.b.t. de overheid
niet aan te geven is. In Velsen moeten in 2017 20 garantiebanen zijn gerealiseerd.

D'66

2610 Kostendelersnorm zorgt ervoor dat 20% van de gem. doelgroep een Ongeveer 250
lagere uitkering krijgt. Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn dat?

D'66

2611 Wat zijn de uitgaven in het armoedebeleid van € 400,000? Graag

Het afgelopen jaar zijn de aanvragen voor de vergoeding van de kosten van huisraad,
verhuiskosten en bewindvoering behoorlijk toegenomen. De verwachting is dat deze trend
zich de komende jaren nog voortzet. Daarnaast zijn de verwachte stijgende uitgaven in
2016 en verder toe te rekenen aan de nieuwe tegemoetkoming chronisch zieken waarvoor
dit najaar een voorstel wordt gedaan aan de raad. Deze regeling vervangt de oude
landelijke regeling Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). De
inschatting is dat dit ongeveer € 300.000,- op jaarbasis gaat kosten.

D'66

2612 Betalen welzijnsinstellingen niet zelf hun energielasten?

Ja. In principe betalen huurders, ook de welzijnsinstellingen, zelf de nutslasten direct aan
de nutsbedrijven. Wanneer een pand diverse gebruikers heeft kan het zijn dat de
gemeente zelf de nutslasten betaalt aan de nutsbedrijven en later verrekent met de
huurders. In enkele oudere huurovereenkomsten zijn de energielasten nog in de huurprijs
opgenomen. Het feit dat de welzijnsinstellingen in principe zelf hun energielasten betalen
mag als voldoende stimulans worden verondersteld zuinig met energie om te gaan, er
worden geen nadere eisen opgelegd. Waarom er de afgelopen zachte winter meer energie
is verbruikt wordt nader uitgezocht.

D'66

een specificatie. Wat wordt veel aangevraagd en uitgekeerd?

2613 Waarom wordt de taakstelling doorbelasting uren niet gehaald terwijl De beschikbare formatie wordt onder meer ingezet op projecten waarbij het wettelijke
de amtelijke inzet gelijk blijft?

verplichte doorbelasten van uren (kostenverhaal) op ontwikkelingen niet of slechts zeer
beperkt mogelijk is (vb. KIIC, Kustvisie, Havenkwartier, Skeave Huse). Daarnaast is het
aantal projecten waarop kostenverhaal kan worden toegepast beperkt en is de gemeente
bij kostenverhaal gebonden aan wettelijke regels, niet alle uren kunnen worden
doorbelast.
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2614 In het voorjaar van 2015 zou het vigerende Bibob-beleid worden

Deze maand zullen de ‘Bibob-beleidsregels gemeente Velsen 2015’ in het college worden
behandeld (dinsdag 30 juni). Bij vaststelling door het college zal het nieuwe beleid,
inclusief de hieraan ten grondslag liggende evaluatie, middels in een collegebericht aan de
raad worden toegelicht. Kortom, voor het zomerreces.

D'66

2615 Hogere energiekosten brandweerkazerne Velsen-Zuid. Wat is

De verhoging is niet het gevolg van het toegenomen verbruik. Gebleken is dat de
begroting historisch gezien te laag is, en deze omissie wordt nu hersteld. Er is geen
sprake van een plotselinge stijging van het verbruik in het laatste jaar’

D'66

2616 P.8: Velsen werkt continu aan de verbetering van de

De vraag is gelijkluidend gesteld over de jaarstukken:

VL

geëvalueerd. Nu voor het zomerreces 2015. Wanneer vindt dit
plaats? Dit heeft invvloed op de uitvoering van deze veiligheidstaak
en daarmee op de wel of niet beoogde formatie-uitgaven.

daarvan de oorzaak? Kan dit naar de toekomst toe voorkomen
worden?

dienstverlening; De website van Velsen blijft Velsen Lokaal een
doorn in het oog. Dit vinden wij geen visitekaartje. Moet wat Velsen
Lokaal betreft beter. Er zijn zoveel ambities dan moet de website wel
op en top zijn. Gaat de gemeente werken aan de
verbetering/vernieuwing van de website? Zo ja wanneer?

A) Voor de beoordeling of Velsen voldoet aan de webrichtlijnen gelden landelijke criteria.
Op basis van deze criteria zijn wij van mening dat Velsen voldoet aan de webrichtlijnen.
Ook wij hebben signalen ontvangen over de onoverzichtelijkheid en de slechte
zoekfunctie. Om die reden zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de
vernieuwing van de website waarbij de zoekfunctie wordt verbeterd en ook de indeling
wordt gewijzigd. De verwachting is dat de vernieuwing van de website na de
zomervakantieperiode zal gaan plaatsvinden.
In de periode van september t/m december 2014 is er een Enquête Dienstverlening 2014
geweest waarbij ook de bezoekers aan onze website zijn betrokken. 789 Respondenten
waarderen de website www.velsen.nl met een rapportcijfer 7,1. Daarbij hebben zij
ruimschoots van de gelegenheid gebruik gemaakt om een persoonlijke reactie toe te
voegen, bijv. waarom ze niet (helemaal) hebben gevonden wat zij zochten, welke
informatie ontbrak of hebben tips / suggesties aangedragen voor verbetering van de
website. Deze informatie wordt meegenomen bij de inrichting van de nieuwe website.

2617 P.9: Negatieve getallen zijn een voordeel. Desalniettemin wordt in

In de P&C documenten wordt altijd in de inleiding en/of leeswijzer aangeven hoe de
de perspectiefnota (en in andere stukken) vaak van deze standaard getallen gelezen moeten worden. Bij afwijkingen daarop is dat in de tabel opgenomen.
afgeweken zonder dat dat duidelijk is. Kan dat voortaan
Vaak wordt ten overvloede in het document bij de tabellen nogmaals aangegeven hoe de
consequenter? Wij zouden het ook op prijs stellen als de saldi en het getallen weergegeven zijn.
meerjarenperspectief beter worden toegelicht. Dat kan al door
duidelijk te maken welke parameters gelden en door grafieken.
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2618 Hfdst 2.2 – 1. Buurtsportcoaches: hoe gaan buurtsportcoaches te

Bij de vorige uitbreiding van buurtsportcoaches heeft de uitvoerder (Stichting Welzijn
Velsen) voor de extra inzet een opdrachtformulering van de gemeente gekregen. Wij
geven bijvoorbeeld aan de hand van een analyse aan waar de inzet gewenst is, zoals
bepaalde postcodegebieden. De buurtsportcoaches bieden ondersteuning om inwoners te
enthousiasmeren, te motiveren en te begeleiden. Hierbij vindt samenwerking en
afstemming plaats tussen de sport, welzijn en zorgaanbieders. De samenwerkingspartners
voeren onder meer een sportimpuls project uit gericht om volwassenen vanaf 45 jaar vitaal
in beweging te krijgen en te houden.

VL

2619 Hfdst 2.2 – 2. Accomodatiebeleid: Waar wordt concreet de dekking

De dekking wordt gevonden uit de verkoop van ENOB objecten (woningen).

VL

2620 Hfdst 2.2 – 3. Warmtenet; Het budget voor de businesscase is 25K

Vanwege de regionale aanpak zal een voorstel aan deIJmondgemeenten gedaan worden
het budget 2016 IJmondiaal te dekken. Deze bijdrage van 25K zal samen met de
gemeente Beverwijk en Heemskerk worden opgebracht.

VL

werk en in hoeverre besteden zij aandacht aan de vitaliteit van
ouderen?

gevonden?

EUR. Er staat verder dat het budget IJmondiaal wordt gedekt.
Betekent dit dat de 25K over de IJmond wordt verdeeld, of is 25K de
bijdrage van Velsen?

2621 Hfdst 2.2 – 5. Progrmgr dienstverlening; Er wordt dekking gevonden De besparing is een schatting en zal worden gemonitord en ingeboekt op basis van de

VL

2622 Hfdst 2.2 – 6. Leerwerkbedrijven: Waarom wordt het budget niet

VL

ter hoogte van 40250 EUR vanaf 2018 door allerhande besparingen. gerealiseerde verbeteringen in de dienstverlening. De raad zal op de hoogte gehouden
Hoe is dit bepaald en gekwantificeerd? Gaat deze ook aandacht
worden van de voortgang van de realisatie. De kwaliteitsverbetering van de website is al in
besteden aan een kwaliteitsverbetering van de website?
gang gezet en wordt waarschijnlijk na de zomer gerealiseerd.

beperkt tot de beschikbare dekking?

Uit ervaringscijfers van onze leerplichtambtenaren is gebleken dat er gemiddeld 3
trajecten per jaar extra zouden moeten worden ingezet voor jongeren “met een rugzak” bij
stichting Perspectief. Een traject kost de gemeente €6.700. Hierdoor is het voorstel
gedaan om het budget op te hogen van €30.000 naar € 50.000 i.p.v. €42.000 (3 trajecten
kosten ongeveer €20.000)
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2623 Hfdst 2.2 – 7. Informatieanalist; Wederom wordt er ter hoogte van

Het zijn niet dezelfde efficiencyvoordelen als bij punt 5. De dagelijkse werkzaamheden van
deze nieuwe functie zijn onder meer het bundelen van de gegevens, de gegevens
vergelijken en analyseren om uiteindelijk deze gegevens om te zetten naar informatie. De
gemeente kent namelijk een veelheid aan informatiebronnen en -systemen. De informatie
is veelal versnipperd aanwezig in de gemeentelijke organisatie. Het is de taak van de
informatieanalist om van de grote stroom data en gegevens toepasbare informatie te
maken. Het resultaat is waardevolle informatie die gebruikt zal worden voor proactief
handelen in het sociaal domein, toezicht en handhaving (radicalisering en Jihadisme) en
crisisbestrijding, maar ook voor beleidsontwikkeling. Deze functie is bij meerdere
gemeenten aanwezig, ondermeer bij Zaanstad, Almere, Enschede, Amsterdam,
Groningen, Emmen, Nijmegen, Den Bosch, Deventer, Tilburg, Heerle etc. en de Provincie
Noord-Holland.

VL

2624 Hfdst 2.2 – 8. Citymarketing; Waarom wordt dit niet gedekt door de

Het uitvoeren van citymarketing is iets voor de lange termijn. Daarom is het van belang dat
de vaste kosten in ieder geval structureel gedekt worden in de begroting. Dit betekent
overigens niet dat er iemand vast in dienst komt van de gemeente. In de
citymarketingstrategie staat als advies opgenomen om de citymarketingorganisatie
uiteindelijk als een PPS constructie te realiseren. Voor het tijdelijk inhuren van een
kwartiermaker in 2015 wordt wel budget aangevraagd uit de Visie op Velsen gelden (als
onderdeel van het besluit over de impulsprojecten). De kwartiermaker krijgt als opdracht
het uitvoeringsprogramma voor citymarketing verder uit te werken en te inventariseren
welk budget nog scherper ingezet kan worden voor citymarketing en welke bijdrage
mogelijk is van het bedrijfsleven. Afhankelijk van de bevindingen van de kwartiermaker
komen we op termijn met een apart raadsvoorstel bij u terug voor de overige financiële
consequenties.

VL

40250 EUR dekking gevonden door efficiencyvoordelen. Zijn dit
dezelfde voordelen als bij 5?Wat gaan informatieanalisten concreet
onderzoeken met welke concrete doelen? Zijn informatieanalisten bij
andere gemeenten gebruikelijk? Zo ja, noem eens een paar
voorbeelden van gemeenten.

reserve Visie op Velsen 2025? Waarom wordt deze persoon niet
tijdelijk in dienst genomen?
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2625 Hfdst 2.2 – 9. Toezicht: Tot welke concrete taken en activiteiten

Inspecties met betrekking tot de Bag, toezicht en handhaving tunnelwet, afbouwen
oplopend werkvoorraad handhavingszaken(zie ook verantwoordingsnota toezicht en
handhaving 2014) en werkdruk bouwinspecteurs, oppakken projecten zoals genoemd in
het jaarprogramma 2015 Integraal toezicht, handhaving en veiligheid 2015, invulling aan
interbestuurlijk toezicht en handhaving door de Provincie, borgen resultaten Fabricius,
advisering bij nieuwe bestemmingsplannen inzake handhavingsparagraaf en invoering
zaakgericht werken.
Op basis van de inhuur van externen de afgelopen 2 jaar is een inschatting gemaakt wat
in totaal voor deze werkzaamheden aan formatie nodig is en dit is aangegeven in de
perspectiefnota. Per onderdeel is dit niet exact nader te duiden.

VL

2626 Hfdst 2.2 – 10. Interne auditor: Er wordt 36K dekking gevonden?

Circa de helft van de dekking wordt gevonden in verlaging van het budget voor
accountantskosten. De verwachting is dat de accountant door de ontwikkeling van de
interne controlefunctie, die ook door de accountant wordt geadviseerd, zijn controle
effectiever en daardoor efficiënter (tegen lagere kosten) kan uitvoeren. De overige dekking
betreft grotendeels het herschikken van bedrijfsvoeringbudget van Concerncontrol. Mede
door deze herschikking kan invulling worden gegeven aan de noodzakelijke kwaliteitsslag
van de interne beheersing van belangrijke bedrijfsprocessen op de aandachtsgebieden
financiën en informatiebeveiliging.

VL

2627 Hfdst 2.2 – 11. Netwerkbijeenkomsten kan toch niet als nieuw beleid

In 2014 was voor de organisatie van netwerkbijeenkomsten Bouwen& Wonen incidenteel
geld beschikbaar. Vanwege de positieve ervaringen en omdat dit gezien de veranderende
rol van de corporaties nodig is willen we hier graag structureel geld voor zodat we het
jaarlijks kunnen organiseren. Op deze manier is het nieuw beleid.

VL

leiden deze extra verantwoordelijkheden en welke extra tijdsinzet is
hiermee gemoeid?

Gaarne een onderbouwing van waarop dan bezuinigd wordt of
minder kosten worden gemaakt. Is dat puur de mindere inzet van de
accountant?

worden gezien, maar als continuering van een manier van
communiceren met stakeholders? Gaarne een uitleg waarom het
college vindt dat dit nieuw beleid is.
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2628 Hfdst 2.2 – 14. Winkelstraatmgt; Betere uitstraling winkelstraat is

verwant met citymarketing. Kan dit niet worden gedekt door de
reserve Visie op Velsen 2025? Gaarne concreter uitleggen wat dit
inhoudt en wie dit gaat doen.

Antwoord

Partij

Er is in het kader van de vernieuwing van het centrum geconstateerd dat alleen de
aanpak van de openbare ruimte niet voldoende is om het centrum te verbeteren. In het
raadsvoorstel over de kwaliteitsimpuls van het centrum staat ook dat de gemeente een
winkelstraatmanager wenst aan te stellen die als intermediair de goede samenwerking met
vastgoedeigenaren bevordert en die als schakel tussen de gemeente, vastgoedeigenaren
en winkeliers fungeert en zorgt voor draagvlak en coördinatie van mogelijke ideeën. De
winkelstraatmanager weet winkelend publiek te binden aan de winkelstraat (wellicht ook
virtueel) denkt creatief mee en weet hoe je een winkelstraat gezellig maakt.Ten aanzien
van de oplopende leegstand valt op dat er verschillende faillissementen en verhuizingen
zijn. Dit is in essentie marktwerking, maar de gemeente heeft ook een rol en een belang.
In een op te stellen samenhangende visie, voor alle winkelgebieden, zal ook de structurele
en conjuncturele leegstand een belangrijk onderwerp zijn. Daarnaast worden
mogelijkheden gezien in een Bedrijfsinvesteringzone (BIZ), waardoor alle winkeliers in het
aaneengesloten gebied meedoen en meebetalen aan onder andere een
winkelstraatmanager. Dit is vanaf 1 januari 2015 een mogelijkheid. Citymarketing richt zich
meer op het “verkopen” van de gemeente en is daarin wat anders dan de hierboven
genoemde rol van winkelstraatmanager.
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2629 Hfdst 2.2 – 17. Servicedesk facilitair: Om welke concrete

Er is steeds meer mogelijk binnen de aanwezige software pakketten echter ontbreekt de
tijd om die kansen te benutten.
Door nu tijdelijk te investeren in het verbeteren en verder automatiseren van
werkprocessen kunnen we in de toekomst de toenemende vraag structureel makkelijker,
beter en sneller verwerken. Hierdoor ontstaat ook een betere regie op de facilitaire
diensten.
Denk aan processen rondom: interne verhuizingen, (her)inrichten van ruimten, uitgifte van
materialen, beheren van faciliteiten, organiseren en ondersteunen van alle diverse
vergaderingen en evenementen intern en extern, verwerken van alle
aanvragen/klachten/storingen, ed.
De beoogde efficiency voordelen betreffen verdere automatisering van werkprocessen,
verbetering van werkprocessen onderling en verbetering van de totale dienstverlening.
Hierdoor kunnen we de toenemende vraag bij facilitaire diensten in de toekomst blijven
opvangen.

VL

2630 Hfdst 2.2 – 18. Revolving fund; Is identiek aan 3. Staat deze er niet

Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek voor een revolving fund gericht op financieel
aantrekkelijk maken van energiebesparende maatregelen voor burgers. Dit gaat om een
ander revolving fund. Bij punt 3 gaat het om aansluiting op het warmtenet.

VL

werkzaamheden gaat het en welke efficiencyvoordelen zijn te
verwachten?

dubbel in?
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2631 Hfdst 2.2 – 20. Landschapsbeleidsplan. Wat is de toegevoegde

Vernatting van de weidegronden tegenover Beeckestijn heeft op verschillende manieren
een toegevoegde waarde:
• Klimaatbestendig: vernatten zorgt letterlijk voor een grotere opvangcapaciteit voor water.
Met het oog op de klimaatverandering, die gekenmerkt wordt door perioden van heftige
regenval, is een algemene doelstelling van de waterschappen om de
wateropvangcapaciteit van het landelijke gebied te vergroten.
• Ecologisch: bij vernatting vormt het gebied een ‘stepping stone’ tussen natte elementen
(duinrellen en andere waterlopen) in Spaarnwoude, de buitenplaatsen, de Biezen en de
binnenduinrand. Vorig jaar is bij de uitvoering van het landschapsbeleidsplan ingestoken
op de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de nabijgelegen Schipbroekerbeek en de
aanleg van paddenpoelen in de Biezen.
Natte graslanden ontwikkelen, wanneer op juiste wijze beheerd, een zeer rijke en diverse
vegetatie en fauna. Te noemen zijn orchideeën, amfibieën, weide- en moerasvogels en
libellen.
• Landschappelijk: Beeckestijn heeft ooit aan de oever van het Wijkermeer gelegen.
Tussen het huis met park en het Wijkermeer lagen vochtige graslanden. Het Wijkermeer is
bij de aanleg van het kanaal drooggelegd en inmiddels ligt hier grootschalige
infrastructuur. Het vernatten van de weilanden brengt een deel van het vroegere beeld
terug en versterkt de samenhang van het huis en park met de omgeving.
Muggen worden vooral aangetrokken door stilstaand water. Wanneer ervoor gezorgd
wordt dat de ‘natte delen’ onderdeel zijn van het gehele watersysteem, dan zal het water
blijven stromen en zal er geen overlast door muggen ontstaan. Bovendien liggen de
percelen waar het om gaat direct tegenover Beeckestijn en daarmee op ruime afstand van
de bebouwing van Velsen-Zuid of andere woongebieden.

VL

2632 Hfdst. 2.4 – Progr 8 Milieu; GreenBiz IJmond. Het karakter van een

Ja dat klopt. Voor de te maken kosten is al dekking aanwezig.

VL

2633 Hfdst. 2.4 – Progr 9 RO; Er wordt gesproken over een

Ja, dat is correct.

VL

waarde van de vernatting van de weidegronden tegenover
Beeckstein? Is daardoor geen muggenoverlast te verwachten voor
inwoners van Velsen-Zuid?

Biz is dat de gemeente tijdelijk het geld van bedrijven beheert en dat
dit kostenneutraal is. Klopt het dat dit de gemeente geen geld kost?
restantbedrag. Betreft dit de 1,4 mio EUR?
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2634 Hfdst. 2.4 – Alg. dekking; Als er wordt ingevoerd dat VPB moet

Op dit moment is zijn de consequenties van de onlangs vastgestelde wet nog niet
duidelijk. Afgelopen periode is een overleg tussen de VNG, Belastingdienst en Vereniging
van grondbedrijven gestaakt. Dit betekent dat individuele afstemming met de
belastingdienst, onderdeel wordt van het lopend onderzoek.

VL

2635 P 20. Wmo. Is het niet juist te veronderstellen dat er al versoberd is

Met de invoering van het gekanteld werken binnen de Wmo hebben wij aanvragers om
maatwerkvoorzieningen meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en hun
eigen mogelijkheid en/of de mogelijkheden van hun sociale omgeving (familie, vrienden).

VL

2636 Op p.20 bij Hfdst 2.5 (onderaan de bladzijde) wordt verwezen naar

Daarmee wordt bedoeld dat in meer gevallen dan vroeger mensen zelf oplossingen vinden
en de aanspraak op maatwerkvoorzieningen minder wordt. Met deze andere kijk op
individuele hulpvragen blijft echter wel de zekerheid bestaan dat burgers die echt
geholpen moeten worden deze hulp ook krijgen

VL

2637 P22. Stichting RIJK. Contractmanagement en Europese

De ondersteuning van de Stichting RIJK wordt niet afgebouwd. Stichting RIJK zal grote
aanbestedingen blijven begeleiden en de gemeente adviseren over vraagstukken op het
gebied van aanbesteden. Het college schat in dat de capaciteit die daarvoor benodigd is,
thans structureel lager is dan tijdens de aanloopjaren. Overigens vindt de ontwikkeling van
contractmanagement geheel plaats door inzet van eigen personeel.

VL

2638 1.

De ontvangen bedragen voor het sociaal domein en de begrote uitgaven zijn in het
financieel meerjarenperspectief (neutraal) opgenomen.

VL

2639 P25. Ondersteuning directeur Kennemerstrand BV. Zijn er

Het bedrag betreft de invulling van de directeursfunctie van de gemeente . De directeur is
aangesteld om de belangen van de gemeente in Kennemerstrand te vertegenwoordigen
en de commissarissen van gemeentezijde te ondersteunen

VL

2640 P25. P2 – Participatiewet: er staat geen financieel effect gemeld. Is

Op deze plaats wordt vooral het inkomensdeel van de participatiewet toegelicht. Het
reintegratiedeel maakt onderdeel uit van de ontvangen bedragen van het sociaal domein.

VL

worden betaald, dan heeft dat consequenties voor veel grote
vastgoedprojecten, waaronder exploitatie Grote Hout en exploitatie
Westtribune Telstar. Is hier al rekening mee gehouden in de
businesscases en Grondexploitaties? Wanneer kan de raad de
resultaten van het intern onderzoek verwachten? Wat zijn de te
verwachten VPB-lasten voor de Grote Hout en de Telstartribune?

en dat er nog meer versoberd gaat worden?

Hfdst 4, alleen bestaat Hfdst 4 niet. Kan dit hfdst worden
bijgevoegd?

aanbestedingen zijn nog niet op orde. Is het wel verstandig om de
ondersteuning inkoop af te bouwen?

P23/24. Budgetten 3D’s. Zijn deze verwachtingen in het
meerjarenperspectief verwerkt?
prestatieafspraken gekoppeld aan de financiële bijdrage, zo ja,
welke?

dat correct?
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2641 P. 26. Energielasten welzijnslocaties. Hoe is het mogelijk dat er in

In principe betalen huurders, ook de welzijnsinstellingen, zelf de nutslasten direct aan de
nutsbedrijven. Wanneer een pand diverse gebruikers heeft kan het zijn dat de gemeente
zelf de nutslasten betaalt aan de nutsbedrijven en later verrekent met de huurders. In
enkele oudere huurovereenkomsten zijn de energielasten nog in de huurprijs opgenomen.
Het feit dat de welzijnsinstellingen in principe zelf hun energielasten betalen mag als
voldoende stimulans worden verondersteld zuinig met energie om te gaan, er worden
geen nadere eisen opgelegd. Waarom er de afgelopen zachte winter meer energie is
verbruikt wordt nader uitgezocht.

VL

2642 P. 26. Wijkrelatiemanagement: Dit zijn toch geen autonome

Het gaat om bestaand beleid, namelijk het bestrijden van jeugdoverlast, op zodanige wijze
dat vanuit de gemeente (wijkrelatiemanagement) de coördinatie en de regie die nodig is
om de aanpak effectief te kunnen uitvoeren, onvermijdelijke kosten met zich meebrengt.
Vandaar dat deze kosten onder autonome ontwikkelingen zijn opgenomen.

VL

2643 P. 27. Overname openbaar gebied Zeehaven. Welke concrete

Begin 2014 is tussen de gemeente en Zeehaven IJmuiden N.V. overeenstemming bereikt
over de overname van de wegen en de riolering in het gebied van Zeehaven op het
moment dat deze door Zeehaven naar genoegen van de gemeente zijn gesaneerd. De
overdracht zal gefaseerd plaatsvinden. Per overdracht gaat naar rato een evenredig deel
van de afgesproken middelen voor beheer en onderhoud naar de gemeente.
Voor 2016 staat de overdracht van de wegen en de riolering in het Middenhavengebied op
het programma.
De afgesproken overdrachtsom bedraagt in totaliteit per jaar € 60.000,- over een periode
van 15 jaar.
Verder neemt de gemeente bestaande overeenkomsten over van Zeehaven IJmuiden
N.V. en ontvangt de hieruit resulterende (precario)inkomsten. Ook dit zal gefaseerd
gebeuren, gekoppeld aan de overdracht van wegen en riolering per deelgebied.
Uiteindelijk zal dit gaan om een bedrag in de orde van grootte van € 40.000,- op jaarbasis.

VL

2644 Hfdst. 3.3 – Progr 3; Armoedebeleid wordt meerjarig naar 0

Ondanks het feit dat wij verwachten het extra budget de komende jaren nog hard nodig te
hebben, denken wij dat de situatie in 2019 dermate genormaliseerd is dat dit budget
(bovenop het al beschikbare budget voor armoedebeleid) niet meer nodig is.

VL

een zachte winter meer energie wordt verbruikt. Van bewoners
wordt verwacht energiebesparende maatregelen te nemen. Gaat de
gemeente dit ook van de welzijnsinstellingen eisen?

ontwikkelingen, maar wel intensivering bestaand beleid of zien we
dat verkeerd?

bedragen zijn overeengekomen? Een deel van de kosten en baten
zijn toch bekend?

gerekend. Is dat niet erg ambitieus?
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2645 Hfdst. 3.3 – Progr 6; Er wordt genoemd dat 2 binnensport

accommodaties worden gesloten. Er komt er echter per saldo toch
ook1 bij? Huurinkomsten Polderhuis zouden afnemen, terwijl
gebruikers van te sluiten accomodaties naar het Polderhuis worden
verhuids. Hoe rijmt dit met elkaar?

Antwoord

Partij

De volgende mutaties vinden plaats:
Nieuwe sporthal Zeewijk komt in de plaats van oude sporthal (per saldo: 0)
Gymzaal Kruisberg wordt aan sportfunctie onttrokken (per saldo: -1)
Jan Ligthartgebouw krijgt herbestemming (per saldo: -1)

VL

Huurinkomsten Polderhuis: wij streven er naar (een deel van) de gebruikers van het Jan
Ligthartgebouw onder te brengen in het Polderhuis. Dat is echter onzeker en afhankelijk
van draagvlak, medewerking en wens van die gebruikers. Er worden ook andere opties
onderzocht

2646 Hfdst. 3.3 – Progr 9; Bij de leegstand LN Straat wordt vanuit gegaan Dit is een verwachting op basis van lopende onderhandelingen en contacten met

VL

2647 Hfdst. 3.3 – Progr 9; Bij Herwaardering Erfpacht staat dat de

De verhoging van de balanswaarde is een gevolg van het uitgeven in 2014 van
erfpachtgronden

VL

2648 Hfdst. 3.3 – Progr 10; Energiekosten van de brandweer zijn

Gebleken is dat de begroting historisch gezien te laag is, en deze omissie wordt nu
hersteld. Er is geen sprake van een plotselinge stijging van het verbruik in het laatste jaar.

VL

2649 Pr. 10 – evenementen, p. 30. Slechts de helft van de extra kosten

Velsen draait inderdaad op voor een deel van de kosten van extra evenementen. Dit is
een gevolg van het feit dat we in Velsen een uitnodigend evenementenbeleid hanteren.

VL

2650 Er wordt een uitbreiding van de buurtcoaches voorgesteld. Kan

De uitbreiding van de buurtsportcoaches is een speerpunt uit onze sportagenda 20132016 ‘Velsen volop in beweging!’. Onder thema 1) Meer Velsenaren vitaal in beweging wil
de gemeente met samenwerkingspartners de leefstijl van inactieve inwoners en jongeren
uit risicogroepen verbeteren en de sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen verhogen.
In onze agenda staat dat de gemeente meedoet aan de uitbreiding en verbreding van de
Brede impuls combinatiefuncties. Wij halen de doelstellingen, maar extra inzet voor
specifieke groepen is gewenst. Zoals oudere volwassenen en jeugd vanaf 14 jaar. Wij
meten het percentage aan de hand van de sportdeelname onder inwoners (via de
leefbaarheidsmonitor). De uitbreiding wordt geheel bekostigd door het Rijk, via de
algemene uitkering.

PvdA

dat de helft van de leegstand weer wordt ingevuld. Op basis van
welke gegevens blijkt dit?

balanswaarde van de afgekochte erfpachten is verhoogd. Hoe is dat
te verklaren in een tijd waarin alle vastgoed alleen maar in waarde
daalt?
verdubbeld t.o.v. de begroting. Hoe is dat te verklaren in een jaar
met een extreem zachte winter?
worden gedekt uit leges. Het kan toch niet zo zijn dat Velsen
opdraait voor de extra kosten als gevolg van de evenementen.

worden aangegeven waarom hiervoor is gekozen. Is het gebruik van
buurtcoaches geevalueerd? Halen we de doelstellingen van ons
beleid anders niet? Hoe wordt de opbrengst van de inzet van deze
extra buurtcoaches gekwantificeerd (hoger percentage van onze
burgers die in beweging komt?)

marktpartijen.)
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2651 Er wordt 25.000 gereserveerd voor een businesscase voor

In eerste instantie wordt nu onderzocht of de gestapelde bouw in Zeewijk waar sprake is
van blokverwarming kan worden aangesloten. Hierbij is sprake van vervanging van de
centrale warmtevoorziening door aansluiting op het warmtenet. Het gaat hierbij om
vervanging van de collectieve aansluiting. De bewoners zullen gevraagd worden of zij
hiermee kunnen instemmen. De bijdrage van 25K zal samen met de gemeente Beverwijk
en Heemskerk worden opgebracht.

PvdA

2652 Onder 4. Milieubeleid, wordt dekking gevonden doordat er een

De presentatie als twee afzonderlijke posten komt doordat wij voor toezicht een apart
bedrag krijgen in de algemene uitkering, dat aan de Omgevingsdienst wordt doorbetaald.
op dit onderdeel wordt minder uitgegeven en kan dus verlaagd worden.. Daarnaast wordt
de begroting van de dienst verhoogd als gevolg van prijscompensatie.

PvdA

2653 onder 9. Toezicht wordt aangeven dat er extra geld nodig is voor

De gereserveerde gelden van het project zijn voldoende om de achterstanden op het
gebied van handhaving weg te werken maar niet om het op het gewenste niveau te
houden. Er had voorzien kunnen worden dat er structureel geld nodig zou zijn maar bij
aanvang van het project was niet bekend hoe groot het probleem in het gebied was.
Inmiddels is na 2 jaar wel duidelijk waar de problemen in het gebied zitten en hoeveel er
ongeveer aan formatie nodig is om te voorkomen dat het gebied weer terugvalt naar het
niveau van voor de start van het project.

PvdA

2654 programma 1, recreatiegebied Spaarnwoude: hier wordt geld

Het recreatieschap heeft een bezuinigingstaakstelling. Eén van de opties is het afstoten
van het beheer van de riolering aan gemeenten. Recent is aan een extern bureau door de
gemeente Velsen en het recreatieschap gezamenlijk opdracht gegeven om de stand van
zaken van het riool en de bijbehorende pompen en gemalen te beoordelen. Op basis van
de uitkomst wordt nader beschouwd of overdracht van de riolering aan de gemeente een
reële optie is. Wat betreft de gemeente zou de overdracht op termijn budgettair neutraal
dienen te zijn.
Op dit moment is nog niet duidelijk of Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude
meedoen. Overleg daarover vindt plaats.

PvdA

2655 Wat is de stand van zaken ten aanzien van de mogelijke claim van

Binnen de VRK is deze kwestie binnen het dagelijks bestuur aan de orde geweest.
Afgesproken is dat de burgemeester van Haarlem dhr. Schneiders, in overleg zal
treden, namens de 4 WLZK – gemeenten, met de PWN ten einde een definitieve
oplossingen te zoeken voor deze langlopende zaak. Het is niet verstandig thans
inhoudelijk op deze kwestie in te gaan zonder de onderhandelingspositie nadelig te
beïnvloeden. We nemen een claim als deze niet op in onze begroting, om niet vooruit te
lopen op juridische uitspraken. Echter het risico is wel benoemd in de paragraaf
Weerstandsvermogen.

PWZ

Warmtenet. Wordt bij onderzoek naar de haalbaarheid van de
warmtevoorziening ook rekening gehouden met het voorkomen van
problemen zoals die in Zeewijk lange tijd aan de orde geweest zijn
met de centrale warmtevoorziening? Krijgen bewoners de keuze om
aangesloten te worden op Waternet? Er wordt vermeld dat er een
voorstel gedaan wordt voor IJmondiale dekking. Is er dan een
Ijmondiaal budget?

verlaging is van bijdrage aan de Omgevingsdienst. Terwijl in
programma 8 gesproken wordt over een verhoging van de bijdrage
aan de omgevingsdienst. Hoe kan deze strijdigheid uitgelegd
worden?
een aantal uitbreidingen van werkzaamheden. Een van deze
uitbreidingen is de borging van het resultaat van het project
Fabricius. Zijn de gereserveerde bedragen voor dit project niet
toereikend? Had voorzien kunnen worden dat er structureel geld
nodig is voor dit project? Zo ja, waarom is dat bij de reservering van
de kosten niet aan de raad voorgelegd?
gereserveerd voor het beheer van de riolering. Gebeurd deze
verschuiving van beheer van riolering in alle gemeenten binnen het
recreatieschap? Is deze actie een manier om de kosten voor het
recreatieschap te verlichten. Zo ja, is dat dat een verkapte wijze van
subsidie?

PWN en hoe verhoudt zich dit tot de P&C-cyclus.
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