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Velsen investeert in de toekomst
Visie op Velsen en maatschappelijke vraagstukken
Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners zijn we aan de slag om de doelen
uit de Visie op Velsen 2025 te realiseren. In de nieuwe Strategische Agenda 2020 van de
gemeente Velsen staan daarvoor de prioriteiten voor de komende jaren. De strategische agenda
is leidend voor de keuzes die in deze Perspectiefnota worden gemaakt.
Investeringsruimte
Zoals gebruikelijk wordt in deze Perspectiefnota de financiële positie van de gemeente
gepresenteerd. Velsen is een financieel gezonde gemeente, met voor de jaren 2018 tot en met
2021 een positief saldo. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen beoordeeld als ‘uitstekend’.
Dit betekent dat de risico’s ruim opgevangen kunnen worden door de Algemene Reserve en het
begrotingssaldo.
De financiële positie van Velsen is zo goed dat het ruimte biedt om eenmalige investeringen te
doen in de toekomst, en daarmee dus niet onnodig middelen worden ‘opgepot’. Met deze
Perspectiefnota wordt daarom eenmalig € 7,5 mln ingezet voor investeringen in het dichterbij
brengen van de Visie op Velsen. Ook met deze investeringen in de Visie op Velsen blijft het
weerstandsvermogen ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4. Ook de indicator voor
de schuldquote (de netto schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de totale inkomsten)
blijft in de categorie die door de provincie wordt aangemerkt als ‘voldoende’.
Investeren in de toekomst
Naast alle ‘gewone’ of ‘reguliere’ inspanningen die we als gemeente doen, geven we met deze
Perspectiefnota aan welke aanvullende investeringen het college voorstelt te gaan doen om de
voor Velsen belangrijke maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. De ruimte in zowel het
(‘structurele’) meerjarige kader als de (‘incidentele’) eenmalige investeringsruimte wordt daarvoor
benut. Om een indruk te geven van deze aanvullende investeringen hieronder een bloemlezing
van aansprekende voorbeelden.
Verder bouwen aan Interessant IJmuiden
Er zijn afgelopen vier jaar een aantal ontwikkelingen in gang gezet die bijdragen aan Interessant
IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden nog een flink
stuk verder worden gebracht. Er moet meer worden ingezet op de verdergaande kwalitatieve
transformatie van de bestaande woningvoorraad, en een boeiende aantrekkelijke leefomgeving.
Goede voorbeelden als Zeewijk en Oud-IJmuiden moeten ook in andere delen van IJmuiden een
vervolg krijgen.
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Experimenteren en stimuleren met een innovatiebudget Sociaal Domein
De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal domein.
Deze taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het
zijn dat onze ondersteuning nog niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig
heeft. Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen,
is een vernieuwde kijk op het sociaal domein nodig. Met een innovatiebudget (€1,5 mln) kunnen
we experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening om zo te ontdekken
hoe we de zorg, hulp en ondersteuning meer vroegtijdig en bij voorkeur dicht in de buurt kunnen
organiseren. Daarnaast verkennen we met elkaar hoe, met wie en op welke manier we
problemen voor kunnen zijn en welk basis voorzieningenniveau daartoe bijdraagt. Dit door het
verbinden van sport, kunst, cultuur en gezondheidsbeleid aan het sociaal domein.
Meehelpen via het Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid
De gemeente wil met dit fonds innovatie en duurzaamheid bij haar MKB-bedrijven bevorderen.
En daarmee de toekomstige concurrentiekracht van de regio versterken en de ontwikkeling van
Techport stimuleren. Hiermee beoogt de gemeente innovaties te versterken die gericht zijn op
circulaire economie, technologische innovatie en/of duurzaamheid. Met als doel de toekomstige
concurrentiekracht van de regio te versterken en de ontwikkeling van Techport te stimuleren.
Investeren en innoveren met het Participatiefonds Duurzaamheid Velsen
Om investeringen in duurzame projecten, zoals biomassa, zon- en windprojecten, en innovaties
te stimuleren en realiseren, wordt een ‘Participatiefonds Duurzaamheid Velsen’ ingesteld. Met dit
fonds (€ 2,5 miljoen) investeert Velsen samen met de bedrijven in projecten.
Volop ruimte voor samenwerken met inwoners en partners
Om maatschappelijke vraagstukken goed te beantwoorden is samenspel tussen inwoners,
bedrijfsleven en maatschappelijke partners, bedrijven en overheid van groot belang. Velsen zet
de ingezette lijn door van experimenteren met en leren van overheidsparticipatie, en de
doorontwikkeling van publieke dienstverlening.
Dit alles vraagt onder meer een adequate externe gerichtheid van de gemeente, zowel
organisatie, college en raad. Velsen wil de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven bij de
lokale democratie vergroten. Daarmee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving die
een andere manier van werken vragen van raad, college en organisatie. Deze Perspectiefnota
biedt ruimte en middelen om deze ontwikkeling te versterken.
Investeren in de buitensport
De sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke functie. Ze bieden sportactiviteiten.
Onze inwoners beleven plezier aan sport en het houdt ze vitaal. Maar wij zien ook dat
verenigingen in toenemende mate hun maatschappelijke functie verbreden. Dit komt omdat de
wensen van inwoners veranderen en verenigingen steeds vaker een samenwerking aangaan met
partijen uit de zorg, onderwijs, welzijn, werk & inkomen. De gemeente wil sportverenigingen en
andere gebruikers deze ruimte bieden en ze toekomstbestendig houden door de aanleg van
kunstgras en aanpalende voorzieningen.
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Financieel perspectief
Uitgangspunt is dat Velsen financieel gezond is en blijft, dat wil zeggen dat de begroting een
positief meerjarenperspectief heeft met een weerstandsvermogen dat ‘ruim voldoende’ is.
Meerjarenperspectief is positief
Vooruitlopend op de samenstelling van de Begroting 2018 is het meerjarenperspectief
geactualiseerd met de autonome ontwikkelingen, dit geeft inzicht in de financiële mogelijkheden
en knelpunten. Het begrotingssaldo is positief, met een oplopend saldo.
Meerjarenperspectief 2018-2021
Bedragen x € 1.000

2018

Meerjarenperspectief begroting 2017-2020
Saldo autonome ontwikkelingen
Geactualiseerd meerjarenperspectief
Bouwstenen Visie op Velsen
Gewenste beleidsontwikkelingen

111
26
137
-137
-372

2019

2020

1.502
730
2.232
-102
-301

2021

2.243
863
3.106
-127
-271

2.243
-241
2.002
-142
-271

De meest in het oogspringende ontwikkeling betreft het vervallen van de precario inkomsten voor
kabels en leidingen. In het jaar 2021 is voor 50% geanticipeerd op het vervallen van deze
inkomsten met ingang van van 2022 en is een nadeel van € 1,1 mln opgenomen.
Vermogenspositie ruim voldoende
Velsen is financieel gezond, de weerstandscapaciteit is meer dan toereikend om de financiële
risico’s op te vangen, de huidige ratio wordt als ‘uitstekend’ geclassificeerd. In het hoofdstuk
Investering in de Visie op Velsen wordt voorgesteld om een deel van deze capaciteit (€ 7,5 mln)
in te zetten.
Weerstandscapaciteit
(bedragen * € 1.000)

Jaarstukken 2016
Resultaatbestemming Jaarstukken 2016*
Onttrekking Begroting 2017
Aanvulling reserve Visie op Velsen

Jaarstukken
2016
27,3
0
0
0

2017
27,3
0
-2,0
0

Perspectief
nota 2017
27,3
0
-2,0
-7,5

Weerstandscapaciteit

27,3

25,3

17,8 A

Totaal risico's

9,4

9,4

9,4 B

Ratio weerstandsvermogen

2,9

2,7

1,9 A/B

* het jaarrekeningresultaat 2016 wordt gedoteerd aan de reserve Visie op Velsen

Ook na de investeringen in de Visie op Velsen blijft het weerstandsvermogen ruim boven de door
de raad gestelde norm van 1,4. Ook de indicator voor de schuldquote blijft in de categorie die
door de provincie wordt aangemerkt als ‘voldoende.
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Investering in de Visie op Velsen
De maatschappelijke vraagstukken uit de strategische agenda zijn omvangrijk. In dit hoofdstuk
zijn voorstellen opgenomen om financiële ruimte te creëren en te kunnen investeren in initiatieven
die bijdragen aan het realiseren van de strategische agenda.

Ruimte maken voor investeren in de strategische agenda
Om krachtig in te zetten op de uitvoering van de strategische agenda wordt de reserve Visie op
Velsen verder aangevuld. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit over de
Impulsprojecten Visie op Velsen (december 2016). De raad verzocht het college om met
voorstellen te komen om de reserve Visie op Velsen opnieuw te vullen en te benutten.
Financiële ruimte
Velsen is een financieel gezonde gemeente, het meerjarenperspectief heeft een positief saldo.
Daarnaast wordt het weerstandsvermogen (ratio van 2,7) als ‘uitstekend’ beoordeeld. Dit
betekent dat de risico’s ruim opgevangen kunnen worden. Een deel van deze ruimte in het
weerstandsvermogen (€ 7,5 mln) wordt benut voor eenmalige investeringen die helpen om de
Visie op Velsen dichterbij te brengen. Het weerstandsvermogen daalt naar 1,9 maar blijft ruim
boven de door de raad gestelde minimum norm van 1,4. Van deze € 7,5 mln. wordt € 1,1 mln.
benut om de reserve Visie op Velsen aan te vullen. Dit is naast de toevoeging van het resultaat
van de Jaarrekening 2016 (circa €1,7 mln).
Spelregels reserve Visie op Velsen
De huidige reserve Visie op Velsen is direct gekoppeld aan de vorige strategische agenda. Om
deze te kunnen blijven gebruiken voor nieuwe initiatieven moet het instellingsbesluit worden
aangepast. Voorgesteld wordt om de ‘spelregels’ ruimer te formuleren om meer bewegingsruimte
te creëren. Uitgangspunt blijft dat de raad besluit, op basis van concrete voorstellen, over de
daadwerkelijke inzet van de reserve Visie op Velsen. Daarbij worden initiatieven beoordeeld aan
de hand van de onderstaande toetsingscriteria:
 Visie op Velsen
Het initiatief levert een aantoonbare bijdrage aan de Visie op Velsen 2025 en de nadere
uitwerking daarvan in de strategische agenda;
 Co-creatie
Het initiatief wordt zoveel mogelijk ontwikkeld samen met inwoners, bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en/ of andere overheden, die bij voorkeur ook een bijdrage
leveren aan het realiseren van het initiatief (bijv. personele inzet als financiële bijdrage);
 Uitvoering projecten
De middelen uit de reserve worden zoveel mogelijk gebruikt voor uitvoeringskosten van
een initiatief, voorbereidingskosten worden tot een minimum beperkt.
 In afwijking hierop geldt dat voor een deel van initiatief Samenspel burgers-partnersoverheid alleen de spelregel ‘Visie op Velsen’ van toepassing is. Dit initiatief vraagt extra
inzet om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en implementeren.
Opbrengsten die in een initiatief worden gegenereerd, zoals grondverkoop, komen ten gunste
van de reserve Visie op Velsen.
Het maximale saldo van niet geoormerkte middelen in deze reserve wordt gesteld op € 5 mln. In
de afgelopen periode is gebleken dat dit voldoende is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
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Investeringen in de Visie op Velsen
Om de Strategische Agenda 2020 uitvoering te geven wordt extra geïnvesteerd in onderstaande
initiatieven. De aanvulling van de Visie op Velsen wordt deels geoormerkt voor projecten om de
visie te realiseren het resterende bedrag is beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen:
Korte termijn realiseren
Upgrade rauwe loper

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de routes
naar de haven, het strand en de zee.
Impuls voor de buitensport
Herstructurering Sportvelden
Verplaatsen en handig inrichten van de sportvelden.
Interessant IJmuiden
Versterken van de aantrekkingskracht van Velsen en
stedelijke allure van IJmuiden. Onder andere door een
kwaliteitsslag in het entreegebied van IJmuiden.
Vooruitkijken / verstandig reserveren
Innovatiefonds bedrijvigheid Stimulering van duurzaamheid en innovatie.
en duurzaamheid
Sociaal-culturele
Heroriëntatie / modernisering van de sociaal-culturele
infrastructuur
basisinfrastructuur. Het gaat hierbij onder andere om
voorzieningen (sociaal, cultureel, sport) en
maatschappelijk vastgoed.
Samenspel inwonersBevordering van het samenspel van inwoners,
partners-overheid
maatschappelijke partners, bedrijven en overheid. Het
gaat dan onder andere om voortzetting van de lijn van
experimenteren met en leren van overheids-participatie
en doorontwikkeling van publieke dienstverlening.
Aanvullen reserve Visie op
Het nog niet geoormerkte bedrag (€ 1,1 mln) is
Velsen
beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
Totaal

Bedrag
€ 0,6 mln
€ 1,3 mln
€ 1,0 mln

€ 2,0 mln
€ 1,0 mln

€ 0,5 mln

€ 1,1 mln
€7,5 mln

Deze initiatieven worden hieronder nader toegelicht.
Upgrade rauwe loper
Doel van het project is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn
(achterdeur openzetten) en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden
(IJmuiden Rauw aan Zee).
In 2017 wordt een deel van de eerste fase uit het Masterplan De Rauwe Loper gerealiseerd.
Daarbij ligt de focus op de route naar de haven en IJmuiden aan Zee en gedeeltelijk IJmuiderslag
en Strand Noordpier. Voor de verdere uitvoering van het masterplan is meer budget nodig om de
route naar IJmuiden aan Zee af te maken en de routes naar Strand Noordpier en IJmuiderslag
ook meer mee te kunnen nemen.
Op basis van het voorlopige ontwerp is duidelijk gemaakt hoeveel het ongeveer kost om het plan
te kunnen realiseren, in totaal € 900.000. Voor 2017 is reeds € 300.000 beschikbaar gesteld.
Intentie is goed aan te haken op projecten die gaan lopen (zoals het Pontplein) en momenten
waarop onderhoud en/of vervanging nodig is (op onderdelen zoals groen) en op locaties uit het
masterplan. Het masterplan en de gereedschapskist in het plan kunnen daarbij als leidraad
gebruikt worden voor toekomstige ontwikkelingen.
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Impuls voor de buitensport
Voor een versterkte aantrekkingskracht van Velsen
Sport verbindt en brengt mensen bij elkaar. Dat zien wij dagelijks terug op de sportvelden in
Velsen. Vitale sportclubs zijn hierbij belangrijk. Voor de sportparken Schoonenberg en Waterloo
ligt er een maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke opgave. Een totaalplan voor de twee
sportparken is gewenst.
Sportpark Schoonenberg en Waterloo
De sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke functie. Ze bieden sportactiviteiten.
Onze inwoners beleven plezier aan sport en het houdt ze vitaal. Maar wij zien ook dat
verenigingen in toenemende mate hun maatschappelijke functie verbreden. Dit komt omdat de
wensen van inwoners veranderen en verenigingen steeds vaker een samenwerking aangaan met
partijen uit de zorg, onderwijs, welzijn, werk & inkomen. De gemeente wil sportverenigingen en
andere gebruikers deze ruimte bieden en ze toekomstbestendig houden. Dit draagt bij aan de
aantrekkingskracht van Velsen.
Ruimtelijk-fysiek bieden de twee sportparken kansen om het gebied te herinrichten. Hiervoor zijn
een aantal punten aan te wijzen: een paar clubaccommodaties van verengingen zijn verouderd,
een voetbalvereniging groeit over een langere periode qua ledenaantal, sportpark Schoonenberg
kan beter worden ingericht en het buitensportgebied biedt enorme kansen.
Dit jaar start het opstellen van een nieuwe agenda voor de sportaccommodaties. Voor het
totaalplan Schoonenberg en Waterloo is een budget nodig van ongeveer € 1,15 mln. Hiervoor
kan één plan voor de aanleg van kunstgras, aanpalende voorzieningen en entree worden
gemaakt.
Sportpark Zeewijk
Dit sportpark is momenteel vrij monofunctioneel ingericht. Voor de buitensport zijn er alleen twee
voetbalverenigingen. Om dit sportpark toekomstbestendig en openbaar toegankelijker te maken
is een verbreding van sportvoorzieningen noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van deze wijk.
Het sportpark biedt ruimte voor een extra sportvereniging en de buitenruimte heeft een impuls
nodig.
Een enorm pluspunt is de aanwezigheid van drie scholen in de directe omgeving. Het onderwijs
kan hierdoor niet alleen de sporthal maar ook het sportpark beter gaan benutten. Dit komt het
sociaal toezicht en gebruik van het park ten goede. Voor de buitenruimte is een multifunctioneel
beach court (zandveld) gewenst. Hiermee verbinden we de binnen- en buitensportruimte met
elkaar voor de strandsporten: beach soccer, beachvolley, beach korfbal en beach hockey.
Interessant IJmuiden
Kort samengevat staat Interessant IJmuiden voor:
 boeiende, aantrekkelijke leefomgeving
 kwalitatief en hoogwaardig woonmilieu
 metropolitaan wonen/stadse omgeving op de schaal van IJmuiden
 jonge mensen trekken en binden: kenniswerkers, studenten, jonge gezinnen
 aantrekkelijk alternatief in de regio voor stedelijk wonen
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Er zijn afgelopen vier jaar een aantal ontwikkelingen in gang gezet die bijdragen aan Interessant
IJmuiden. Om het beeld met bovenstaande punten in 2025 te bereiken moet de transformatie van
IJmuiden nog een flink stuk verder worden gebracht. IJmuiden heeft nog niet de gewenste status
van de aantrekkelijke woonplek die profiteert van de overloop uit de Metropoolregio.
Afgelopen periode is de openbare ruimte in belangrijke gebieden vernieuwd, zijn bouwlocaties in
voorbereiding of ontwikkeling, is er beleid opgesteld met de Visie 2025/Interessant IJmuiden als
leidraad en zijn er impulsprojecten benoemd. Deze activiteiten dragen bij aan bovenstaande
doelstellingen voor IJmuiden, maar er moet bij de gemeente en stakeholders meer focus en
uitvoering komen op de doelen uit de Visie 2025/Interessant IJmuiden om de naderende stip op
de horizon te verwezenlijken. Het (juiste) aanbod (op de juiste plekken) hiervoor is momenteel
onvoldoende.
Er moet meer worden ingezet op de verdergaande kwalitatieve transformatie van de bestaande
woningvoorraad en verstedelijking/kwantiteit. De MRA is een gewilde regio om in te werken en te
wonen. Goed wonen faciliteert de eigen bewoners en trekt ook nieuwe bewoners. Goede
voorbeelden als Zeewijk en Oud-IJmuiden moeten ook in andere delen van IJmuiden een vervolg
krijgen. Hiermee kan IJmuiden zich onderscheiden en de overloop van buiten faciliteren (zoals de
overspannen woningmarkten van Haarlem en Amsterdam). Promotie en economische
ontwikkeling is hierbij belangrijk. Mensen komen niet vanzelf naar het onbekende/onbeminde
IJmuiden. Een boeiende, aantrekkelijke leefomgeving en een kwalitatief en hoogwaardig
woonmilieu is een belangrijke vestigingsfactor in de regionale strijd om de jonge gezinnen (=
vitaliteit voor de gemeente) te trekken.
Om meer sturing te geven aan de transformatie van IJmuiden is het gewenst om een visie op te
stellen op de ruimtelijk ontwikkeling waarin diverse (beleids)ambities bij elkaar komen en
resultaten concreet worden benoemd. Daarin moet een beeld worden geschetst van de
toekomstige stedenbouwkundige structuur, het metropolitane karakter en de gewenste kwaliteit.
Bijvoorbeeld over de herstructurering van het verouderde woningbezit, waarbij een relatie kan
worden gelegd met de voortgaande ontwikkeling van klimaatadaptatie (Er zit Energie in Velsen).
De herstructurering van het verouderde bezit op strategische plekken in IJmuiden kan worden
gestimuleerd, zowel in tempo als in kwaliteit. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties
kunnen/moeten hier afspraken over worden gemaakt. Daarnaast kan de gemeente op haar eigen
strategische gronden of die van derden een ontwikkeling in gang zetten/stimuleren.
Bijdragen aan dergelijke (afzonderlijke) ontwikkelingen betreft al snel enkele tonnen. Bijvoorbeeld
in kwaliteit openbare ruimte, (extra) duurzaamheidsmaatregelen of bouwkundige oplossingen die
om extra investering vragen. Daarnaast kan er worden geïnvesteerd in de bestaande stad om de
kwaliteit te verbeteren of verbijzonderen.
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Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid
Ondernemers zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid en hebben hiermee een groot
aandeel in de maatschappelijke vooruitgang in onze gemeente. Om groei en concurrentievoordeel te behouden, moeten bedrijven zich continu vernieuwen door nieuwe producten,
processen en of diensten te ontwikkelen. De gemeente probeert ondernemers hierin te
ondersteunen, zodat zij hun groeiambities waar kunnen maken en ook in de toekomst succesvol
kunnen zijn. Het aanjagen van innovaties en stimuleren van duurzaamheid, die passen in de
ontwikkeling van Techport, vormen een belangrijk onderdeel van het Economisch Programma
van het college. Techport is benoemd tot topprioriteit binnen de Visie op Velsen 2025: Kennisrijk
Werken.
Veel MKB bedrijven hebben een innovatieambitie, maar het ontbreekt hen aan de middelen om
deze te realiseren. Ook lopen zij, gezien hun geringe omvang, een aanzienlijk groter risico bij
R&D- investeringen dan grote bedrijven. MKB bedrijven zijn daarom eerder genoodzaakt externe
financiering te zoeken. De toegang tot risicodragend kapitaal is hiermee cruciaal voor hun
innovatiekracht. Banken en investeerders zijn echter nog steeds terughoudend in het verstrekken
van kredieten. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie,
waarbij een groot deel van de financieringsbehoefte bestaat uit investeringen in machines en
werkkapitaal. Bedrijven worden hierdoor gedwongen op zoek te gaan naar alternatieve, minder
toegankelijke financieringsbronnen. Een bijdrage uit het fonds kan banken en investeerders een
impuls geven om te investeren.
Ondanks financiële drempels, is het MKB vaak goed in staat beperkte middelen efficiënt in te
zetten voor innovatie. De gemeente Velsen wil deze drempel wegnemen door het instellen van
een innovatiefonds. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het beschikbaar stellen van
risicokapitaal, subsidieverlening of cofinanciering van collectieve onderzoeksprogramma’s,
initiatieven die gericht zijn op circulaire economie, technologische innovatie en/of duurzaamheid.
Door extra financieringsmogelijkheden te organiseren beoogt de gemeente innovatie en
duurzaamheid bij haar MKB bedrijven te bevorderen en de toekomstige concurrentiekracht van
de regio te versterken en de ontwikkeling van Techport te stimuleren.
Sociaal-culturele infrastructuur
De afgelopen periode is een analyse uitgevoerd naar de vastgoedopgave van zes
maatschappelijke instellingen. Het gaat om Stichting Witte Theater, Winkelstichting Plein 1945,
Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen, Kunstencentrum Velsen en Bibliotheek
Velsen. Doel van de analyse was om het maatschappelijk vastgoed in beeld te brengen en te
bekijken wat er voor nodig is om het toekomstbestendig te maken. Het vastgoed is hierbij
ondersteunend aan het bereiken van de maatschappelijk gewenste resultaten.
Met toekomstbestendig maken wordt bedoeld dat de maatschappelijke activiteiten in het
betreffende vastgoed de komende jaren inhoudelijk en financieel goed kunnen plaatsvinden. Uit
de analyse blijkt dat het vastgoed als middel voor de functies optimaler kan worden ingezet. Dit
betekent dat bepaalde functies mogelijk kunnen worden geclusterd en er panden kunnen worden
afgestoten. Structureel leidt dit tot besparingen en een betere exploitatie. Om panden
multifunctioneler in te kunnen zetten moeten er naar verwachting interne verbouwingen
plaatsvinden. Hiervoor kan het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur worden ingezet. De
analyse wordt op dit moment verder uitgewerkt in een plan van aanpak, waarna een berekening
kan worden gemaakt van de benodigde investeringen in de gebouwen.
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Samenspel inwoners-partners-overheid
De gemeenteraad van Velsen wil de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij de lokale
democratie vergroten. Daarmee speelt de gemeenteraad in op ontwikkelingen in de samenleving
die een andere manier van werken vragen van raad, college en ambtenaren. Via moties is aan
het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd na te denken over vernieuwende
vormen van overheidsparticipatie. In 2017 is hiertoe een burgertop georganiseerd, als manier van
overheidsparticipatie.
De verdere ontwikkeling en verbetering van de relatie overheid – burgers & bedrijfsleven, past
naadloos in één van de speerpunten van de strategische agenda ‘Velsen is samenspel’ én
binnen het organisatieontwikkeling traject Nieuw Velsens Peil. Het draagt bij aan het versterken
van de externe gerichtheid van de organisatie.
Om deze beweging mogelijk te maken worden middelen beschikbaar gesteld ter verbetering van
het samenspel tussen inwoners, partners en overheid. Vanuit deze middelen kunnen
experimenten (pilots) worden gestart, externe ondersteuning worden ingeschakeld, maar ook
locatiekosten, facilitaire kosten en mediakosten worden betaald. Denkbaar is ook dat trainingen
worden gedaan voor ontwikkeling van medewerkers op dit terrein.
Resultaten moeten zowel intern als extern merkbaar zijn. Resultaten laten zich vertalen naar
betere samenwerking, betere signaleringsfunctie, gedragen beleid, etc.. De door het bestuur
gewenste ontwikkeling van versterking van de beweging ‘van buiten naar binnen’ kan niet
volledig worden ondersteund met de huidige middelen.
Opnieuw benutten van reserve Visie op Velsen
In 2013 heeft de Raad met het vaststellen van de Strategische Agenda 2013-2016 eveneens een
‘uitvoeringsbudget’ opzij gezet (€ 5 mln in de reserve Visie op Velsen). Onder andere met de
uitvoering van de Impulsprojecten is dit budget nu vrijwel volledig benut (ca. € 0,3 mln resteert).
Met het raadsbesluit over de Impulsprojecten (december 2016) heeft de raad verzocht om met
voorstellen te komen om de reserve Visie op Velsen opnieuw te vullen en te benutten. Met deze
reserve kan uitvoering worden gegeven aan de onlangs vastgestelde Strategische Agenda 2020.
Het gaat dan om de maatschappelijke opgaven ‘In Velsen doet iedereen mee’, ‘Velsen is in trek’,
Velsen benut kansen voor en met klimaat’ en ‘Velsen is samenspel’. Samen met het resultaat van
de jaarrekening zorgt deze aanvulling (€ 1,1 mln) voor voldoende ruimte in de reserve om nieuwe
initiatieven te financieren.
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Bouwstenen Visie op Velsen
In de nieuwe Strategische Agenda 2020 staan de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd.
De onderstaande vraagstukken staan daarin centraal:
‘In Velsen doet iedereen mee’ - Hoe zorgen we voor inclusiviteit?
‘Velsen is in trek!’ - Hoe versterken we de aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen?
‘Velsen benut kansen voor en met klimaat’ – Hoe wordt Velsen duurzaam en dragen we bij
aan de energietransitie?
‘Velsen is samenspel’- Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen inwoners, partners
en overheid?
De strategische agenda is leidend voor de keuzes die in deze Perspectiefnota worden gemaakt.
De Perspectiefnota bevat een eerste uitwerking van deze vraagstukken en volgt daarom ook de
indeling van de strategische agenda. In dit hoofdstuk zijn alle voorstellen opgenomen die
bijdragen aan het realiseren van deze maatschappelijke opgaven of invulling geven aan
rijksbeleid. De voorstellen hebben verschillende financieringsbronnen: eigen middelen, middelen
van het rijk of de inzet wordt bekostigd uit reserves.

In Velsen doet iedereen mee
Hoe zorgen we voor inclusiviteit?
Innovatiebudget Sociaal Domein
De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal domein.
Deze taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het
zijn dat onze ondersteuning niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig heeft.
Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een
vernieuwde kijk op het sociaal domein nodig. Met een innovatiebudget kunnen we
experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening.
De arbeidsmatige dagbesteding vanuit de Wmo en beschut werk vanuit de Participatiewet lijken
bijvoorbeeld veel op elkaar. Bovendien zijn beide voorzieningen voor een groot deel bedoeld voor
dezelfde groep mensen. Een experiment waarbij arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk
met elkaar verbonden worden geeft antwoord op wat wel en niet werkt. Een ander voorbeeld is
het ontwikkelen van passende hulp en ondersteuning aan jongeren rondom 18 jaar waaronder
het realiseren van (begeleid of beschermde) woonvoorzieningen voor kwetsbare jongeren.
Door middel van pilots experimenteren we ook hoe we de zorg en jeugdhulp meer vroegtijdig en
bij voorkeur dicht in de buurt kunnen organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de
praktijk ondersteuning jeugd GGZ, in samenwerking met de huisartsen. En de pilot jeugdteams
op de school en hieraan gekoppeld de uitbreiding van het preventief groepsaanbod. Ook werken
we aan de vernieuwing van verschillende vormen van dagbesteding.
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Daarnaast verkennen we met elkaar hoe, met wie en op welke manier we problemen voor
kunnen zijn en welk basis voorzieningenniveau daartoe bijdraagt. Dit door het verbinden van
sport, kunst, cultuur en gezondheidsbeleid aan het sociaal domein. Zoals de projecten om
ouderen meer te betrekken bij actieve kunstbeoefening in het kader van “age friendly cities”. En
de vernieuwende aanpak om inwoners arbeidsritme op te laten doen en te werken aan hun
presentatie, netwerk en welbevinden op stap naar een (betaalde) baan. Het gaat hier ook om
strategische allianties en samenwerkingsverbanden tussen organisaties, stichtingen en private
partijen.
Stichting Welzijn Velsen speelt een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen. In 2017 is ingezet op
een nieuwe, innoverende werkwijze van het welzijnswerk: meer verbinden in de buurt, meer
inspelen op ontwikkelingen om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen, meer
ondersteunen en aanjagen van bewonersinitiatieven én meer focus op kwetsbare bewoners.
Hierbij is samenwerking met zorg- en culturele instellingen, woningcorporaties en
sportverenigingen cruciaal. Zodoende kunnen we de transformatie in het sociaal domein
gezamenlijk vorm geven. Deze beleidsrichting wordt de komende jaren nader uitgewerkt.
Toegang tot informatie, advies en ondersteuning
Het is belangrijk dat voor iedere inwoner duidelijk is waar hij terecht kan voor informatie, advies
en ondersteuning als het gaat om gezondheid, inkomen, welzijn en (mantel)zorg. Inwoners
moeten zo snel mogelijk op de plek komen waar zij het beste geholpen worden. Daarom werkt
Velsen de komende jaren aan verbetering van de ‘toegang’ tot het sociaal domein. Onder
‘toegang’ verstaan we: het proces vanaf het moment dat de inwoner zich meldt met een vraag om
ondersteuning tot de ondersteuning zelf. Momenteel hebben we de toegang nog per wet
ingericht: voor vragen over inkomen (bijstand) kan de inwoner op een andere plek terecht dan
voor vragen over Wmo-voorzieningen, terwijl inwoners vaak vragen hebben die zich niet
beperken tot één onderwerp. Dit gaan we de komende jaren veranderen. We willen de toegang
naar informatie, advies en ondersteuning van de gemeente bundelen. Hierin speelt het sociaal
wijkteam een belangrijke rol. Het vormgeven van de toegang doen we zo veel mogelijk samen
met professionals en inwoners.
Streetcornerwork: terugdringen jeugdoverlast
Gemeente Velsen spant zich in de jeugdoverlast terug te dringen samen met de politie, het
jongerenwerk van Stichting Welzijn Velsen en Streetcornerwork. Streetcornerwork spreekt deze
jongeren aan en ondersteunt hen bij hulpvragen op het gebied van scholing, werk, schulden,
middelengebruik of andere psychosociale problemen. Momenteel is er één werker van
Streetcornerwork actief in Velsen.
De samenwerking verloopt goed en er zijn successen geboekt, toch steeg het aantal
politiemeldingen van jeugdoverlast van 714 in 2015 naar 763 meldingen in 2016. Op meerdere
plekken in Velsen signaleren we jongeren met complexe problematiek die overlast geven. Om
daar grip op te krijgen, de overlast terug te dringen en om jongeren met een hulpvraag
ondersteuning te bieden, is uitbreiding met één extra Fte Streetcornerwork gewenst (€ 80.000).
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Armoedebeleid
Gemeente Velsen ontvangt vanaf 2017 structureel € 300.000 extra voor kinderen die in armoede
leven. Het Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat zij hen gaan ondersteunen met
voorzieningen in natura, via en samen met lokale organisaties en partners. Dit sluit aan bij de
ambitie die Velsen heeft om kinderen te stimuleren in hun geestelijke en sportieve ontwikkeling.
Voordat de gemeente samenwerking zoekt met lokale partners, wordt onder andere bij de
(ouders van de) kinderen geïnventariseerd waar het armoedebeleid een extra impuls kan
gebruiken. In de loop van 2017 wordt meer bekend over hoe invulling wordt gegeven aan die
impuls.
Indexering subsidie-instellingen
Instellingen die subsidie ontvangen werken vooral met personeel. Dit is ook terug te zien in de
exploitatie van deze instellingen, de uitgaven van de instelling bestaan voor ca. 70% uit
personeelskosten. De subsidies worden op dezelfde wijze geïndexeerd als het materiële budget
van de gemeente (1,4% consumentenprijsindex). In deze indexering wordt onvoldoende rekening
gehouden met de cao-ontwikkelingen. De subsidieontvangers komen hierop tekort, omdat de
cao-stijging leidt tot een hogere loonsom. Deze wordt voor een deel gecompenseerd door een
stijging van de subsidie na reguliere indexatie door gemeente.
Wij stellen daarom voor de subsidies in 2018 te indexeren met een percentage van 1,8%. Dit sluit
aan op de loonontwikkeling van het gemeentelijk personeel, die 2% is in 2018. De kosten van de
extra indexering van 0,4% bedragen € 50.000. Dit wordt deels gedekt binnen het programma
Sociaal Domein.
Garantiebanen
In de periode 2014-2026 moeten er 125.000 garantiebanen komen voor mensen met een
beperking:100.000 bij bedrijven in de markt en 25.000 bij de overheid. De gemeente Velsen heeft
vanaf 2016 vijf garantiebanen beschikbaar gesteld. De evaluatie daarvan was positief; de
mensen zelf en hun collega’s waren tevreden. Velsen gaat nu deze banen structureel maken en
stapsgewijs uitbreiden naar maximaal 14 garantiebanen tot 2022. De helft van de kosten
daarvoor brengt de organisatie zelf op. Daarnaast wordt een structurele bijdrage gevraagd van
€ 70.000. Dit bedrag loopt stapsgewijs op tot € 132.000 in 2022. Deze bedragen dekken zowel de
loonkosten als kosten voor begeleiding en aanpassingen op de werkplek.
Langer zelfstandig wonen
De wereld van wonen, welzijn en zorg is volop in beweging. Door de decentralisaties in het
sociaal domein en de nieuwe woningwet veranderen regelgeving, geldstromen en
verantwoordelijkheden. Dit geldt voor gemeenten, woningcorporaties, instellingen en voor
bewoners. Tegelijkertijd is er een tendens dat steeds meer mensen langer zelfstandig wonen.
Er is een Plan van Aanpak om mensen langer zelfstandig te laten wonen vastgesteld. Dit plan zet
in op drie onderdelen:
1. Transformatie zorgvastgoed faciliteren
2. Uitstroom uit instellingen
3. Gebiedsarrangementen zelfstandig wonen
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In 2017 start de gemeente met een pilot voor gebiedsarrangementen wonen en zorg in IJmuiden.
Samen met de bewoners en professionals in het gebied worden actieplannen opgesteld om
knelpunten met betrekking tot langer en weer zelfstandig wonen aan te pakken. Als dit een
succes blijkt, willen we deze aanpak voortzetten in andere delen van de gemeente in 2018 en de
jaren daarna. Daarnaast gaan we aan de slag met onderzoek en realisatie van nieuwe
zelfstandige woonvormen voor mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang of
Beschermd Wonen.
Stedelijke vernieuwing
In juli 2000 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vorming van een volkshuisvestingsfonds
(later Woonfonds) van circa € 5 mln. Doel van dit fonds is ondersteuning van de stedelijke
vernieuwing in Velsen. Dat geld is nodig om mede de ambities uit de Visie op Velsen 2025 uit te
kunnen voeren. Andere financieringsbronnen zijn er nauwelijks (ander beleid van het Rijk en
geen ISV-regeling meer).
Voorgesteld wordt om een nadere verdeling te maken van het saldo uit het voormalige
Woonfonds (€ 800.000) en dit komende vier jaar gericht in te zetten voor de lopende
prestatieafspraken met de corporaties. Denk aan bijdragen aan locatieontwikkeling (€ 200.000) ,
herstructurering bestaande woningvoorraad (€ 300.000) en stimuleringsbijdragen aan
duurzaamheidsmaatregelen indien andere subsidies daar niet in voorzien (€ 300.000).
Financieel overzicht ‘In Velsen doet iedereen mee’
In Velsen doet iedereen mee

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Innovatiebudget Sociaal Domein
Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast
Armoede beleid
Indexering subsidie-instellingen
Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022)
Langer zelfstandig wonen
Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties
Herstructurering bestaande woningvoorraad
Dekking
Compensatie Algemene Uitkering
Reserve Sociaal Domein
Programma Sociaal Domein
Reserve (voormalig) Woonfonds
Saldo
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-475
-80
-300
-52
-70
-15
-300
-200
-300

-395
-80
-300
-52
-85
-15
0
0
0

0
-80
-300
-52
-110
-15
0
0
0

0
-80
-300
-52
-125
-15
0
0
0

300
475
130
800
-87

300
395
130
0
-102

300
0
130
0
-127

300
0
130
0
-142
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Velsen is in trek
Hoe versterken we de aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen?
Voortzetting winkelloods
De raad heeft in 2016 de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. In de perspectiefnota
2016 zijn plannen voor een winkelfonds en een winkelloods opgenomen. Op basis daarvan is
budget gereserveerd door de raad voor een winkelfonds van € 250.000 voor in totaal 5 jaar.
Tevens is de motie ‘winkelloods’ aangenomen, met het verzoek het effect van een winkelloods te
evalueren na twee jaar.
Op basis van de motie is een winkelloods aangesteld die voor 2017 wordt betaald uit het
winkelfonds. Het voorstel is om dit ook voor een tweede jaar, 2018, voort te zetten. Na een
evaluatie van de winkelloods volgend jaar volgt mogelijk een verlenging met drie extra jaren inzet
van de winkelloods.
Bijdrage aan inrichting Orionweg
Als de openbare ruimte op de schop gaat en opnieuw wordt ingericht, betaalt de gemeente een
deel van de kosten. Zo staat het in de Prestatieafspraken 2015-2016 met de corporaties. Deze
afspraak geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte van de nieuwbouw aan de
Orionweg (voormalige twaalf hoog flat). Hierover zijn afspraken gemaakt met het Woningbedrijf
Velsen. Voor de gemeente betekent dit een bedrag van € 155.000.
Financieel overzicht ‘Velsen is in trek’
Velsen is in trek

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Winkelloods
Orionweg - inrichting openbare ruimte
Dekking
Reserve Winkel- en geveldfonds
Reserve (voormalig) Woonfonds
Saldo
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-35
-155

0
0

0
0

0
0

35
155
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Velsen benut kansen voor en met klimaat
Hoe wordt Velsen duurzaam en dragen we bij aan de energietransitie?
Participatiefonds Duurzaamheid Velsen
Om investeringen in duurzame projecten zoals biomassa, warmtenet IJmond, zon- en
windprojecten en andere duurzame technologieën en innovaties binnen gemeente Velsen te
stimuleren en realiseren wordt een Participatiefonds Duurzaamheid Velsen ingesteld. De
provincie Noord-Holland heeft een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
(PDNH), daarbij sluiten wij aan.
Dit fonds is een revolverend fonds. Dit houdt in dat de geleende bedragen weer terugvloeien in
het fonds, inclusief dekking voor beheer- en administratiekosten, en weer ingezet kunnen
worden voor nieuwe initiatieven. Het participatiefonds bedraagt in totaal € 2,5 mln.
Bedrijven investeren zelf ook in hun eigen projecten zodat sprake is van cofinanciering.
Daarnaast stelt het fonds ook gelden beschikbaar om kansrijke ideeën verder te ontwikkelen en
geschikt te maken voor investering, zodat deze initiatieven ook aan de vereisten voldoen om
financiering te kunnen ontvangen. Met het participatiefonds wordt een flinke stap richting de
gewenste circulaire economie gezet.
Financieel overzicht ‘Velsen benut kansen voor en met klimaat’
Velsen benut kansen voor en met klimaat

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding
Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%)
Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten
Saldo
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-25
-75
100
0

-25
-75
100
0

-25
-75
100
0

-25
-75
100
0
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Velsen is samenspel
Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen inwoners, partners en overheid?
Omgevingsraad Schiphol
De gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar trekken samen op aangaande het Schiphol beleid.
Hiertoe hebben de gemeenten gezamenlijk de Bestuurlijke Agenda Schiphol vastgesteld in het
begin van 2016. Uitgeest neemt mede namens deze gemeenten deel aan de Omgevingsraad
Schiphol (ORS). Het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling
van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Als deelnemer betaalt Uitgeest een bijdrage aan de
ORS. Via Uitgeest kan gemeente Velsen alleen indirect en in beperkte mate invloed op het
Schipholbeleid uitoefenen voor het eigen gemeentelijk grondgebied.
Door zelf deel te nemen vergroot de gemeente haar invloed op het schipholbeleid en dus op het
beperken van geluidsoverlast specifiek boven Velsens grondgebied. Het stelt de gemeente in
staat om:
- Voorstellen te doen voor onderzoek naar nieuwe voorstellen voor hinderbeperking die het
Velsens grondgebied en die van de regio betreffen;
- Mee te adviseren over aanvragen van gemeenten voor een NOMOS-meetpunt;
- Zich direct te laten vertegenwoordigen in het Regioforum van de Omgevingsraad of als
vertegenwoordiger op te treden in de regio;
- Vergaderingen van het Regioforum bij te wonen van de Omgevingsraad en zo nodig het
woord te voeren over kwesties die haar direct aangaan;
- Uitgenodigd te worden voor werkbezoeken over ontwikkelingen in de luchtvaartsector.
- Zich door het ambtelijk secretariaat van de Omgevingsraad te laten ondersteunen bij speciale
gelegenheden;
- Onderdeel te worden van een georganiseerd netwerk van belanghebbenden waarmee samen
te werken is bij allerhande kwesties.
Naast de bovengenoemde inhoudelijke voordelen zijn er ook andere voordelen te benoemen:
- Bij de oprichting van de ORS is afgesproken dat elke deelnemer een financiële bijdrage aan
de ORS zal leveren. Met de bijdrage committeert Velsen zich aan deze bestuurlijke afspraak;
- Met de bijdrage wordt vanuit Velsen een signaal afgegeven dat de ORS een belangrijk
overlegorgaan is waarin gemeente Velsen en de regio invloed op het Schipholbeleid kunnen
uitoefenen. Hiermee wordt het (voort)bestaan van de ORS gelegitimeerd;
- De bijdrage van Velsen zal een positief effect op de begroting van de ORS hebben;
- De jaarlijkse begroting met de ingeplande acties van de ORS wordt voor akkoord voorgelegd
aan de betalende deelnemers in het Regioform. Velsen verkrijgt met de bijdrage dus ook
invloed op de begroting en de acties van de ORS;
Volgende fase samenwerking IJmond
De IJmond-gemeenten hebben 2016 benut om met elkaar te verkennen welke
samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond, met als doel om aan de hand van deze
verkenning begin 2017 een richtinggevende uitspraak te kunnen doen. Ter voorbereiding op de
nieuwe raadsperiode (2018-2022) wordt een overdrachtsdossier opgesteld. Dit dossier bevat
informatie over de voors en tegens van de verschillende vormen van IJmondsamenwerking. Ook
wordt een visietraject uitgevoerd, waarin ook participatie van inwoners, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties een plek heeft. Ten behoeve van de intensivering en versterking
van de IJmondsamenwerking, alsmede ten behoeve van het aanvullende onderzoek wordt, door
de drie IJmond-gemeenten, aanvullend budget beschikbaar gesteld.
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Financieel overzicht ‘Velsen is samenspel’
Velsen is samenspel

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Omgevingsraad Schiphol
IJmond samenwerking
Dekking
Programma ruimtelijke ontwikkeling
Saldo

-8
-50

-8

-8

-8

8

8

8

8

-50

0

0

0

Gewenste beleidsontwikkelingen
De financiële ruimte voor het jaar 2018 is, na verwerking van de autonome ontwikkelingen, niet
toereikend om alle voorstellen voor de bouwstenen Visie op Velsen te financieren. In deze
paragraaf staan de voorstellen opgenomen met een lagere prioritering.
Gelet op het uitgangspunt een sluitend meerjarenperspectief te presenteren, is besloten deze
voorstellen neutraal aan de Raad voor te leggen. Het college stelt voor deze ontwikkelingen op
te nemen in de Begroting 2018 indien de meicirculaire 2017 aanvullende, niet geoormerkte,
middelen bevat. Mocht dit effect niet het gewenste resultaat opleveren zal het college bij de
begroting voorstellen presenteren om deze gewenste beleidsontwikkelingen te dekken. Naast
aanpassing van huidig beleid is dekking vanuit de Algemene Reserve een optie.
Nieuwe prestatieafspraken wonen
In 2016 is voor het eerst het proces van het maken van prestatieafspraken doorlopen zoals de
gewijzigde Woningwet (2015) dat voorschrijft. Die nieuwe regels veranderden de verhouding en
samenwerking tussen corporaties, huurders en gemeenten. De prestatieafspraken moeten elk
jaar opnieuw gemaakt worden. De gemeente is een van de partijen maar ook procesbegeleider
c.q. penvoerder, dat is een onwenselijke dubbelrol. Externe begeleiding is dan ook gewenst voor
het maken van prestatieafspraken.
Diversiteit is prioriteit
Eén van de speerpunten in de Strategische Agenda 2020 is inclusiviteit: in Velsen doet iedereen
mee. Om dat te bevorderen is de sociale samenhang in de samenleving als prioriteit benoemd.
Dat is nodig omdat de wereld een tijd doormaakt waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel
opvolgen. Mensen hebben hierdoor het gevoel dat ze geen houvast meer hebben en ook dat er
geen oplossing voor hun problemen is. Dit brengt onzekerheid en angst met zich mee, bijv. over
veiligheid. Dat kan leiden tot het uitsluiten van anderen. Velsen streeft naar gemeenschappelijke
doelen zoals samenwerking, overheidsparticipatie, innovatie, duurzaamheid, armoedebeleid en
integratie. Die ambities kunnen in de knel komen zonder sociale samenhang in de samenleving.
Het is daarom van belang dat de gemeente de onderlinge relaties tussen mensen versterkt. Door
te zorgen voor bewustwording over diversiteit, het creëren van wederzijds begrip en het vergroten
van weerbaarheid van minderheden wordt het urgentiegevoel vergroot dat inwoners elkaar nodig
hebben om samen verder te komen.
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Concreet wil Velsen dat doen door inwoners en ondernemers handvatten aan te reiken om
inclusie te bevorderen, door:
- De dialoog te bevorderen tussen bewoners door bijeenkomsten te organiseren over
ervaringen in hun eigen woon- en leefomgeving;
- Sleutelfiguren zoals docenten, trainers op sportverenigingen en eerstelijnsmedewerkers op
te leiden om met diversiteit om te leren gaan en sociale samenhang te stimuleren;
- Gastcolleges en gastlessen over vooroordelen op scholen te organiseren door Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland;
- Activiteiten te organiseren die gebaseerd zijn op de landelijke anti-discriminatiecampagne;
- In 2019 een congres in Velsen te organiseren met als doel aan te sluiten bij landelijke
ontwikkelingen en kennis van landelijke experts te verzamelen.
Daarvoor is per jaar € 40.000 structureel nodig. Voor het congres in 2019 is € 30.000 incidenteel
nodig.
Onderzoek naar mogelijkheden Wijckerpoort
In 2016 heeft gemeente Beverwijk onderzoek gedaan naar de kansen en belemmeringen om het
gebied bij station Beverwijk opnieuw in te richten Hierbij is met name gekeken naar de
marktkwaliteit, het wenselijke programma en de toekomstige klanten/doelgroepen.
Vlak bij station Beverwijk liggen de locaties Ankies Hoeve (eigendom gemeente Beverwijk en op
grondgebied van Beverwijk) en Wijckerpoort (eigendom NS op grondgebied van Velsen). Beide
locaties komen in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouw en eventueel nadere mix van
programma’s. Ankies Hoeve en Wijckerpoort worden als één geheel ervaren, de locaties kunnen
niet los van elkaar worden gezien in ruimtelijke zin. Beverwijk zal het initiatief nemen tot een
verder ontwikkeling. Velsen zal in deze ontwikkeling participeren en een financiële bijdrage
leveren.
Voordat eventueel tot het ontwikkelen van nieuwe locaties kan worden overgegaan is het van
belang in 2018 een aantal zaken helder te krijgen:
•
Het vaststellen wat de opbrengstpotentie van het plan is.
•
De gegevens verifiëren over de ondergrondse vervuiling van de Wijckerpoort.
•
Het vaststellen van de geluidsbelasting afkomstig van de omliggende infrastructuur.
•
Het nader uitwerken van een ontwikkelstrategie.
Voor het jaar 2018 wordt € 10.000 gevraagd voor participatie in het onderzoek.
Gemeentehuis in de schijnwerpers
Het gemeentehuis is gerenoveerd en in 2014 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
aangewezen als monument. In dezelfde periode is Plein 45 opnieuw ingericht en momenteel
wordt gewerkt aan de Lange Nieuwstraat en de Raadhuisstraat. Onderdeel van de herinrichting
was om het gemeentehuis van buitenaf te belichten om het monumentale pand mooi te
accentueren. Door financiële tegenvallers bij de renovatie van het gemeentehuis is dat destijds
komen te vervallen. Het alsnog in de spotlichten zetten van het gemeentehuis rondt de totale
inrichting af en geeft het gemeentehuis de aandacht die het verdient.
De uitvoering van de verlichting wordt nu ingeschat op een investering van € 60.000, met
jaarlijkse kapitaallasten van € 6.000.
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Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners van Velsen
De provincie Noord-Holland stelt dit loket drie jaar lang open voor alle inwoners van de provincie
www.duurzaambouwloket.nl/velsen. In 2016 kregen 152 woningeigenaren adviezen over het
verduurzamen van de woning. Om dit succes verder te verhogen zal in 2017 meer bekendheid
worden gegeven aan het Duurzaam bouwloket. De financiering van de provincie stopt volgens
afspraak op 1 juli 2018. Voortzetting van het loket vanaf 1 juli 2018 moet met eigen middelen
worden bekostigd. De kosten bedragen in 2018: € 5.000 en vanaf 2019 structureel € 10.000 per
jaar.
Restwarmte Tata Steel en warmtenet
Om de circulaire economie (waarin zoveel mogelijk materialen opnieuw worden gebruikt) te
stimuleren, is efficiënter gebruik van bestaande grondstoffen en energie noodzakelijk. Het gebruik
van restwarmte van Tata Steel kan een grote rol spelen voor de verwarming van woningen en
gebouwen. Door warmte op het terrein van Tata Steel af te vangen en via een regionaal
warmtenet naar woningen en gebouwen in Velsen te transporteren is minder aardgas nodig voor
de verwarming van deze gebouwen. Dit is een sprong voorwaarts in de duurzame
energievoorziening van Velsen.
Marktpartijen, overheden en woningcorporaties werken daarom sinds 2014 aan de ontwikkeling
van zo’n warmtenet. In Velsen streven we er naar om circa 1.600 corporatiewoningen van
Woningbedrijf Velsen en circa 500 woningequivalenten (is gelijk aan het gasverbruik van 500
woningen) in de utiliteitsbouw aan te sluiten.
In 2017 maakt de ontwikkeling van het warmtenet een stroomversnelling door. Partijen werken nu
samen aan contractuele overeenkomsten. In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de
gemeente; wij zien toe op de belangen van burgers en van de gemeente zelf. Voor 2018 is €
15.000 benodigd om juridisch en financieel advies in te winnen en voor procesondersteuning.
Afhankelijk van de verdere uitwerking van het warmtenet kunnen de komende jaren nog meer
financiële middelen benodigd zijn.
Klimaat adaptie
Het klimaat verandert en dat gaat Velsen ook merken. We moeten rekening moeten houden met
hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke
overstroming in de buitendijkse gebieden. In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie hebben rijk,
provincies, waterschappen, VNG afgesproken dat gemeenten en lokale partijen lokale risico- en
kwetsbaarheidsanalyses uitvoeren. Velsen heeft afgelopen periode een klimaatatlas opgesteld
die de effecten in beeld brengt.
De gemeente kan deze effecten niet in haar eentje bestrijden. Hiervoor is de gehele lokale
samenleving nodig. Inwoners en bedrijven zijn nog onvoldoende bewust van de effecten
waardoor zij nu nog geen of onvoldoende maatregelen nemen. In 2017 zoekt Velsen – samen
met maatschappelijke partners zoals hoogheemraadschappen, PWN, GGD, woningcorporaties
etc. – naar streefbeelden. Daarin brengen we in kaart hoe de situatie er ideaal gesproken uit
moet zien.
In de Begroting 2018 wordt een budgetreservering gevraagd om de aanpak (adaptie strategieën)
uit te werken; welke maatregelen gezamenlijk worden genomen en wie welke maatregel
financiert. De financiële gevolgen van deze aanpassingen voor de rioolheffing lijken gering. De
“winst” zit hem voornamelijk in “de juiste dingen doen”, “slim meekoppelen” en “kosten delen”.
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Serviceteam openbare ruimte
Om aan te sluiten bij de gewenste ontwikkeling en versterking van de beweging ‘van buiten naar
binnen’ en de veranderende verhouding tussen overheid en inwoners, vindt onderzoek plaats
naar de toekomstige rol en werkwijze van de buitenteams van de afdeling Openbare Werken. Het
doel van het onderzoek is om te komen tot een buitendienst die klaar is voor de toekomst.
Momenteel wordt gewerkt met twee onderhoudsteams, ieder bemand met ongeveer 20
medewerkers, aangevuld met 5 gedetacheerde werknemers van IJmond Werkt!. Ook biedt de
gemeente sinds kort een tweetal werkervaringsplaatsen aan. Uitbreiding hiervan ligt in lijn der
verwachtingen. Met behulp van externe partijen wordt de openbare ruimte aan de hand van de
vastgestelde niveauafspraken onderhouden. De gemiddelde leeftijd van onze eigen medewerkers
ligt hoog. Dit is een risico op fysiek gebied in de nabije toekomst.
De oplossing van dit probleem ligt in het geschikt maken voor en laten uitvoeren van andere
werkzaamheden door de oudere werknemers. Momenteel onderzoeken we hierin de
mogelijkheden. Oudere werknemers worden bijvoorbeeld meer ingezet voor inspectiewerkzaamheden, het maken van bewonerscontacten, begeleiding werkzaamheden van derden,
kennisoverdracht en behandeling van vragen en meldingen. Jongere werknemers blijven
inzetbaar voor vaktechnische kleinschalige werkzaamheden. Bulkwerkzaamheden worden
zoveel als mogelijk op afstand gezet.
Het omvormen van uitvoerende teams naar serviceteams zal naar verwachting zo’n anderhalf
jaar in beslag nemen. In de tussentijd zal eventuele vacatureruimte tijdelijk door middel van
inhuur worden opgevuld.
Verdere ontwikkeling online P&C-documenten
Tot de Planning en Control producten behoren de begroting, de Bestuursrapportages en de
jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). Door het online publiceren van deze producten
worden ze toegankelijker voor raadsleden, burgers en ondernemers van de gemeente.
De raad heeft een leverancier voor het vervaardigen en online publiceren van de begroting (Lias)
gekozen en daarvoor structureel budget toegekend. De Begroting 2017 is online te raadplegen
op het internet.
In het collegebericht van 12 juli 2016 is aangegeven dat het college verdere ontwikkeling in de
digitale omgeving voorstaat. Gedacht kan worden aan het begroten in Lias en de applicatie breed
inzetten voor andere P&C documenten (jaarrekening en bestuursrapportage). Ook het vergroten
van de gelaagdheid in de (online) informatievoorziening, zoals doorklikmogelijkheden en
verwijzingen naar beleidsdocumenten zijn mogelijkheden. In de sessie van 10 november 2016
over de 1e Burap hebben de aanwezige raadsleden merendeels uitgesproken voorstander te zijn
van uitbreiding van het gebruik van deze applicatie. De structurele kosten bedragen € 25.000.
Informatie gestuurd werken
De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van zorg, hulp,
en veiligheid. Binnen die domeinen moet ook steeds meer worden samengewerkt. Daarnaast
verwachten inwoners en bedrijven ook meer van de gemeente. Het is van belang dat de
gemeente in deze ontwikkeling meegaat. Daarbij helpt het om het beleid en de uitvoering te
ondersteunen door informatieanalyses en rapportages te maken die standaard onderdeel worden
van de werkprocessen van de gemeente. Dat gebeurt door de gegevens die de gemeente heeft
te analyseren en met elkaar te vergelijken of te combineren met gegevens van
samenwerkingspartners, bedrijven en burgers.
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Een voorbeeld van een gemeente waarin dit al gebeurt is Almere. Deze gemeente heeft een
informatiesysteem waarin informatie uit het fysieke, sociale en veiligheidsdomein op straatniveau
in kaart wordt gebracht. Dit kan vervolgens leiden tot afspraken en acties. De bedoeling is ook
sneller op ontwikkelingen te kunnen inspringen. Tenslotte kan het ertoe leiden dat we meer
informatie aan de inwoners en ondernemers beschikbaar kunnen stellen – een speerpunt uit de
Strategische Agenda 2020 van Velsen.
Hoewel Velsen al steeds meer op deze manier werkt, geldt dat niet voor elk beleidsthema. Er zit
ook geen eensluidend idee achter. Daarnaast kan er veel meer informatie uit de beschikbare
gegevens gehaald worden dan nu. In 2016 is een halve fte vrijgemaakt voor de aanstelling van
een informatieanalist. Met dit budget heeft in 2016 een onderzoek plaatsgevonden naar de
meerwaarde van informatie gestuurd werken. Daaruit is onder andere gekomen om een
projectplan op te stellen. In 2017 werken twee trainees dit onderzoek verder uit. Interne
medewerkers worden hierin meegenomen zodat ook zij bijgeschoold worden op het gebied van
informatieanalyse.
Om informatie gestuurd werken verder mogelijk te maken is er in 2018 een voorbereidende fase
nodig waarbij begroot is dat dit €80.000 gaat kosten. Deze fase bestaat uit:
- Ondersteuning van de bestaande formatie om informatie te analyseren
- Inhuur externe expertise;
- Opstellen projectplan;
- Ontwikkelen van een aantal goede voorbeelden uit de praktijk om informatie gestuurd
werken te promoten;
- Onderzoek naar eventueel ondersteunende aanvullende software.
Waarschijnlijk zijn er ook structurele kosten aan informatie gestuurd werken verbonden. De
kosten hiervan zijn afhankelijk van het projectplan dat in de voorbereidende fase wordt opgesteld.
Afhankelijk van de inhoud van het projectplan komen we daar in een volgende perspectiefnota op
terug.
Beveiliging ICT-omgeving
De ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel. Het nieuws staat
tegenwoordig bol van ddos-aanvallen, fishing mails, ransomware en cyberspionage. De recente
gebeurtenissen bij de BEL-combinatie, het shared-servicecenter van de gemeenten Blaricum,
Eemnes en Laren (ransomware) en de gemeente Rotterdam (hacking) laten dit zien. Om deze
gevaren het hoofd te bieden is het nodig om de maatregelen voor de beveiliging van de ICTomgeving continu te monitoren en aan te scherpen waar nodig.
Ook de andere manier van werken, meer digitaal, plaats en tijd onafhankelijk en daarbij de
explosieve groei van de digitale gegevens vragen om zwaardere beveiligingsmaatregelen. Waar
het in het verleden voldoende was om een (digitaal) slot op de “poort” te doen is het nu
noodzakelijk om er voor te zorgen dat ook binnenshuis meer beveiligingsmaatregelen worden
genomen. Landelijke eisen en richtlijnen zijn aanwezig maar de actualiteit kan aanleiding zijn
voor aanvullende maatregelen.
Om het risico te beperken dat wij slachtoffer worden van cybercriminaliteit wordt het steeds
belangrijker om de interne ICT-omgeving continu te monitoren, te toetsen aan de gestelde
beveiligingseisen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit vraagt om meer
inspanningen, een andere inrichting van onze ICT-omgeving en het continu investeren hierin.
Om bovenstaande mogelijk te maken is, naast investeringen, jaarlijks € 160.000 nodig.
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Financieel overzicht ‘Gewenste beleidsontwikkelingen’
Gewenste beleidsontwikkelingen

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

In Velsen doet iedereen mee
Nieuwe prestatieafspraken wonen
Diversiteit is prioriteit
Diversiteit is prioriteit - landelijk congres
Velsen is in trek
Onderzoek Wijckerpoort
Gemeentehuis in de schijnwerpers
Velsen benut kansen voor en met klimaat
Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners
Restwarmte Tata Steel en warmtenet
Klimaatadaptatie / riolering
Velsen is samenspel
Serviceteam Openbare Ruimte
Verdere ontwikkeling online P&C documenten
Informatiegestuurd werken
Beveiliging ICT omgeving
Totaal saldo
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Lokale heffingen
In het coalitieakkoord staat de ambitie opgenomen om in deze bestuursperiode de belastingdruk
voor de inwoners terug te brengen. Ook in deze Perspectiefnota wordt daar invulling aan
gegeven.
De hoogte van de verschillende gemeentelijke belastingen wordt bepaald door verschillende
factoren: de wet, het beleid, de werkelijke inkomsten en uitgaven van de gemeente van het vorige
en lopende exploitatiejaar, de grootte van het gemeentelijke belastinggebied en (de afhandeling
van bezwaarschriften tegen) de waarde beschikking WOZ (Waardering Onroerende Zaken).
Hieronder wordt beschreven hoe de verschillende belastingen zich op hoofdlijnen ontwikkelen. Bij
het opstellen van de Begroting 2018 worden deze nader uitgewerkt.

Vergelijking gemeentelijke lasten in 2017
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks
de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Uit onderstaande tabel blijkt dat de
positie van Velsen is verbeterd. Velsen staat in 2017 op plaats 220 in de rangorde van
goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een
meerpersoonshuishouden, dit was in 2016 plaats 257. Velsen staat in 2017 op plaats 211 in de
rangorde van goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een
meerpersoonshuishouden. In de monitor staan de tarieven van in totaal 398 (deel)gemeenten (in
2016 waren dat er 396).
Gemeente

Velsen
Almelo
Alphen aan de Rijn
Hoorn
Purmerend
Venlo
Beverwijk
Heemskerk
Haarlem

2017
2016
Woonlasten Rangnummer Woonlasten Rangnummer
meer
Coelo
meer
Coelo
persoonshh
persoonshh
€ 757
220
€ 777
257
€ 773
246
€ 775
252
€ 736
179
€ 739
188
€ 702
127
€ 703
122
€ 719
144
€ 748
206
€ 726
158
€ 726
163
€ 719
145
€ 718
146
€ 732
169
€ 734
176
€ 743
186
€ 761
234

Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten is de positie van Velsen in 2017
verbetert en zijn de onderlinge verschillen kleiner. Velsen heeft niet meer de hoogste positie op
de ranglijst in relatie tot de vergelijkbare referentiegemeenten.
Met ingang van 1 januari 2017 is tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor een- en
meerpersoonshuishoudens is ingevoerd. De tariefsverlaging is voor het grootste gedeelte ten
gunste gekomen aan de eenpersoonshuishoudens, daardoor is de positie van Velsen op de
ranglijst “woonlasten meerpersoonshuishoudens” minder gestegen dan dat dat zonder de
invoering hiervan het geval zou zijn geweest.

Perspectiefnota 2017

Pagina 24

Ontwikkeling gemeentelijke lasten in 2018
OZB stijgt met inflatie
Het OZB-tarief voor 2018 gaat met 1,4 % omhoog ten opzichte van 2017. Dit geldt zowel voor
woningen als niet-woningen. Voor de hoogte van de belastingen in Velsen geldt dat de OZB
slechts wordt geïndexeerd, zoals gesteld in het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder
bouwen aan Velsen’. Hier houdt Velsen aan vast, ook al zijn de definitieve tarieven voor 2018
nog niet vast te stellen. Dit komt - onder andere - omdat de waardeontwikkeling van woningen en
niet-woningen voor 2017 nu nog niet bekend is.
Rioolheffing stijgt
De rioolheffing moet 100% kostendekkend zijn, het tarief is gebaseerd op het Verbreed
gemeentelijk rioleringsplan en het bijbehorende kostendekkingsplan. Deze zijn in maart 2016
geactualiseerd. De actualisatie heeft tot gevolg dat de rioolheffing de komende jaren stijgt en
vanaf 2026 zich zal stabiliseren op een heffing van € 200. Deze blijft onder het landelijk
verwachte gemiddelde tarief.
Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat het gemiddelde tarief voor 2018 met ca.
7% stijgt door de hogere exploitatiekosten en indexering van prijzen en lonen.
Afvalstoffenheffing daalt
HVC zorgt voor afvalstoffenverwerking in de gemeente Velsen. In 2017 is een nieuw contract met
HVC afgesloten. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat de tarieven voor 2018
met circa 2 % zullen dalen:
Kwijtschelding
Doordat met ingang van 2018 voor de kwijtschelding de kostendelersnorm wordt ingevoerd, is de
verwachting dat dit zo’n 15 à 20 gevallen op jaarbasis minder kwijtscheldingsverzoeken/
automatische kwijtscheldingen zullen worden gehonoreerd/verleend. Dit komt neer op een
bedrag van ca. € 8.000 op jaarbasis. Dit wordt meegenomen in de berekening van de
kostendekkende tarieven.
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Autonome ontwikkelingen
Het meerjarenperspectief is geactualiseerd met de autonome en dus onvermijdelijke
ontwikkelingen, in dit hoofdstuk worden deze toegelicht. Het meerjarenperspectief is, na
verwerking van deze ontwikkelingen, positief oplopend tot het jaar 2021. In dat jaar neemt het
positieve saldo van de meerjarenreeks af. Dit wordt veroorzaakt door het besluit om precario op
kabels en leidingen per 1 januari 2022 af te schaffen. Om daarop te anticiperen wordt de helft van
het financiële nadeel in 2021 verwerkt.
De meest in het oog springende ontwikkelingen zijn de extra inkomsten uit de Algemene
Uitkering (septembercirculaire) en de indexering.

Autonome ontwikkelingen Perspectiefnota
Bedragen x € 1.000

Algemene uitkering
Indexering
Wet en regelgeving
Overige autonome ontwikkelingen
Totaal autonome ontwikkelingen

1.

2018
1.429
-1.295
-293
185

2019
1.864
-1.288
-213
367

2020
2.039
-1.289
-233
346

2021
2.039
-1.289
-1.358
367

26

730

863

-241

2018
1.429
0
1.429

2019
1.864
0
1.864

Algemene uitkering

Prog Algemene uitkering
Bedragen x € 1.000

AD
AD

Septembercirculaire 2016
Decembercirculaire 2016
Saldo Algemene uitkering

2020
2.039
0
2.039

2021
2.039
0
2.039

Algemene Uitkering: inkomsten vanuit het Rijk
Gemeenten krijgen een groot deel van de inkomsten van het Rijk via het gemeentefonds: dat
heet de Algemene Uitkering. Driemaal per jaar krijgen we als gemeente circulaires van het rijk,
waarin de gevolgen van het landelijke beleid voor de Algemene Uitkering staan. Het effect van de
september- en decembercirculaire 2016 worden in deze perspectiefnota verwerkt.
Structureel extra inkomsten tot 2020
Het algemene deel van de uitkering is gebaseerd op kenmerken van de gemeente
(maatstaven)en indexering (accres). De actualisatie in de september- en decembercirculaire leidt
tot structureel extra inkomsten voor de gemeente, van € 1,4 mln in 2018 tot € 2,0 mln in 2020.
Budget Sociaal Domein structureel afgenomen
Het uitgangspunt van Velsen is dat de uitgaven en inkomsten voor het Sociaal Domein (oude en
nieuwe taken) neutraal in de begroting worden verwerkt. Per saldo is het beschikbare budget
Sociaal Domein met € 0,9 mln structureel afgenomen ten opzichte van de begroting. Er zijn ook
budgetverhogingen doorgevoerd, zoals compensatie voor de verlaging van de eigen bijdrage
voor meerpersoonshuishoudens waarvan een partner chronisch ziek is
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Daarnaast zijn de onderstaande beleidsontwikkelingen van het Rijk financieel vertaald, met
daardoor € 0,5 mln aan extra inkomsten.
- Statushouders: extra budget om de integratie van statushouders te bespoedigen;
- Overgangsregeling Wlz: per 1 juli 2017 valt een nieuwe groep cliënten onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten
- Armoedebestrijding voor kinderen;
- Uitbreiding combinatiefuncties.
Deze ontwikkelingen worden bij de autonome ontwikkelingen in het programma Sociaal Domein
toegelicht.
De verwachte inkomsten van het Rijk, Algemene uitkering en Participatiewet, blijven onzeker.
Ook het effect van de aantrekkende economie, de uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk
(verwerkt in de meicirculaire) en een coalitieakkoord zijn van invloed op het meerjarenperspectief.

2.

Indexering

Prog Indexering
Bedragen x € 1.000

div
div
2 / 10
AD

Stijging loonkosten (cao en pensioenpremie)
Algemene prijsindex
Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland
Verwachte indexering Algemene Uitkering
Saldo indexering

2018
-1.105
-245
-210
265

2019
-1.105
-238
-210
265

2020
-1.105
-239
-210
265

2021
-1.105
-239
-210
265

-1.295

-1.288

-1.289

-1.289

Stijging loonkosten
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel zijn inmiddels gestart
omdat de huidige CAO tot 1 mei 2017 loopt. De werkgevers bieden een zeer bescheiden
loonsverhoging en de bonden vragen minimaal 2,5%. Vanaf 2018 wordt rekening gehouden met
een loonkostenstijging van 2% (€ 590.000). Daarnaast is de verwachting dat de afdracht van
pensioenpremie aan het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP) ook in 2018 gaat stijgen.
Hiervoor is een stijging opgenomen van 1,4% en dit leidt tot een kostenverhoging van € 413.000.
Tenslotte leidt het toekennen van de periodieke verhogingen en overige salariskosten tot een
verhoging van € 102.000.
Algemene prijsindex
Door de begroting te indexeren wordt rekening gehouden met de verwachte prijsontwikkeling. De
meest recente inschatting voor het jaar 2018 is eind maart door het Centraal Planbureau
gepubliceerd, in het Centraal Economisch Plan. Wij volgen deze indexering voor consumptie
huishoudens, deze is 1,4%. De begroting is met dit percentage geïndexeerd voor zowel de
kosten als opbrengsten en levert per saldo een nadeel op van € 245.000.
Veiligheidsregio Kennemerland
De kadernota van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is in januari 2017 vastgesteld. Op
basis van deze uitgangspunten voor de begroting 2018 en de autonome ontwikkelingen wordt de
bijdrage van de gemeente aan de VRK verhoogt met € 210.000.
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Indexering Algemene Uitkering
De groei van de Nederlandse economie zet door. In het Centraal Economisch Plan, van eind
maart, is deze groei in verschillende kerngegevens vertaald. Door de hogere inflatie neemt ook
de rijksbegroting toe, dit heeft een positiefeffect op de Algemene Uitkering. Vooruitlopend op de
meicirculaire 2017 is deze groei aangekondigd. Voor Velsen betekent dit € 0,3 mln aan extra
inkomsten.

3.

Wet en regelgeving

Prog We t e n re ge lge v ing
Bedragen x € 1.000

AD
AD
P9
P9
P2
P2
P2
P2
P10
P10
P10
AD
P11
AD

2018

2019

2020

2021

Afschaffing precario kabels en leidingen (50%)
0
Verruimen lokaal belasting gebied (nieuwe kabinet)
0
Invoering nieuwe Omgevingswet
-70
Wet kwaliteitsborging bouw
PM
Eigen bijdrage chronisch zieken
-167
Compensatie Algemene Uitkering SD
167
De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd
-62
Compensatie Algemene Uitkering
62
Informatiebeveiliging
-20
Gegevensbescherming
-48
Digitale dienstverlening
-155
Compensatie Algemene Uitkering
PM
Rechtmatigheidscontrole door het college
PM
Verlaging omslagrente naar 2,75%
0

0
0
PM
PM
-167
167
-62
62
-40
-48
-125
PM
PM
0

0
0
PM
PM
-167
167
-62
62
-60
-48
-125
PM
PM
0

-1.125
PM
PM
PM
-167
167
-62
62
-60
-48
-125
PM
PM
0

Totaal we t e n re ge lge v ing

-213

-233

-1.358

-293

Afschaffing precario kabels en leidingen
Zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben ingestemd met de wet die de
heffingsbevoegdheid van precariobelasting beperkt. Dit betekent dat gemeenten geen
precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven
gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel is een amendement aangenomen waarmee de
overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. Dit houdt in dat gemeenten die op 10
februari 2016 in hun belastingverordening een (precario) tarief hadden voor nutsnetwerken,
uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen. Onder de
overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari
2016 gold.
Nu nog onduidelijk is wat de concrete plannen zijn in het kader van de hervorming van
gemeentelijk belastinggebied, die een verschuiving van rijks- naar gemeentelijke belastingen kan
gaan inhouden, is nog niet aan te geven hoe het wegvallen van de precariobelasting
gecompenseerd zal gaan worden. Voor 2021 wordt op het wegvallen van de precario voor 50%
geanticipeerd, een bedrag van € 1.125.000.
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Invoering van de nieuwe Omgevingswet
Het rijk wil met een nieuwe Omgevingswet ook een nieuw wetsysteem doorvoeren. Hierin worden
vele bestaande regelingen voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, waaronder de Wet
ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit alles betekent
een grote verandering in de procedures voor de gemeenten en aanvragers.
Verwacht wordt dat de nieuwe Omgevingswet in 2019 ingaat. De complete invoering ervan, de
digitalisering inbegrepen, is volgens het Rijk pas in 2024 rond. Op IJmondiaal vlak werkt Velsen
zoveel mogelijk samen aan de invoering. De exacte invulling van de Omgevingswet is nog niet
duidelijk, omdat de bijbehorende invoeringswet nog moeten worden vastgesteld.
Daarnaast komt er een Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO), waar overheden en
gebruikers van de leefomgeving informatie uit moeten wisselen. Hierdoor kunnen burgers en
bedrijven via één portaal direct zien welke regels van toepassing zijn op een bepaald adres of
gebied.
Op dit moment is een inschatting van de kosten tot en met 2019 en verder niet te maken. Het
merendeel van deze kosten zal bestaan uit scholing/voorlichting van het personeel en bestuur en
de invoering (bijvoorbeeld de aanschaf en inrichting van software). Lopende het traject worden de
exacte kosten voor de jaren vanaf 2017 duidelijker. Hiervoor zal te zijner tijd een voorstel worden
gedaan. Voor het jaar 2018 wordt € 70.000 gevraagd voor de deskundigheidsbevordering,
invoering en inhuur expertise.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in aantocht
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede
Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. De wet moet de positie van de particuliere en zakelijke
‘bouwconsument’ (degene die als particulier of als ondernemer een bouwaanvraag indient)
sterker maken. Als een bouwwerk wordt opgeleverd, moet de aannemer aantonen dat hij zich
aan de regels heeft gehouden. De gemeente krijgt in het wetsvoorstel vooral de rol van
systeemtoezichthouder; er wordt niet meer inhoudelijk getoetst aan bouwtechnische
voorschriften, maar gecontroleerd of de opdrachtgever werkt met een toegelaten, geschikt
instrument en een gerechtigde kwaliteitsborger (de kwaliteitsborger is degene die toeziet op het
voldoen aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit). Wanneer niet aan de regels wordt voldaan,
treedt de gemeente handhavend op.
De verwachting is, dat de wet per 1 januari 2018 (gefaseerd) in werking treedt. Grondgebonden
woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn vanaf straatniveau) komen als eerste aan
de beurt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt nog wat voor effect het
wetsvoorstel heeft voor de gemeenten.
Op dit moment weten we nog niet wat de gevolgen zijn, de verwachting is dat dit na de zomer
duidelijker wordt. Dit kan een effect hebben op de legesopbrengsten en personele inzet voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo.
Eigen bijdrage chronisch zieken
Het kabinet kondigde via de septembercirculaire van 2016 aan dat de eigen bijdragen voor Wmovoorzieningen voor burgers in sommige situaties wordt verlaagd. Deze verlaging geldt voor
meerpersoonshuishoudens waarvan één van de partners chronisch ziek is en hierdoor niet kan
werken. Vanaf 2017 wordt de gemeente structureel gecompenseerd voor een bedrag van
ongeveer € 165.000.
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De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd
De VNG heeft tot 2018 drie wettelijke taken: de Kindertelefoon, Luisterend Oor en het
Vertrouwenswerk Jeugd. Vanaf 2018 gaan de taken en de middelen (€ 62.000) terug naar de
individuele gemeenten. Het gaat om:
Kindertelefoon: een luisterend oor voor alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar
behoefte aan hebben. Het contact verloopt via telefoon, chat of het forum op de website. De
dienstverlening is vertrouwelijk, anoniem en gratis voor alle kinderen en jongeren.
Luisterend oor (Sensoor): een luisterend oor voor iedereen die die behoefte heeft aan een
vertrouwelijk gesprek. Sensoor is het hele jaar door, dag en nacht bereikbaar per mail, chat
en telefoon. De dienstverlening van Sensoor is vertrouwelijk, anoniem en gratis.
Vertrouwenswerk Jeugd: vertrouwenspersonen ondersteunen jongeren en hun
(pleeg)ouders/verzorgers bij vragen of klachten over bejegening, communicatie, procedures,
besluiten, onveiligheid en rechtspositie binnen de jeugdhulp. Het doel ervan is vooral
klachten zo snel mogelijk op te lossen, zodat een (juridisch) conflict voorkomen wordt.
Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging binnen de overheid wordt steeds belangrijker. De dienstverlening richting
burgers en bedrijven wordt steeds digitaler en is er meer (digitale) informatie over burgers en
bedrijven beschikbaar binnen de gemeente. We worden steeds afhankelijker van digitale
informatievoorziening die veelal tijd en plaats onafhankelijk toegankelijk moet zijn. Daarom is het
belangrijker geworden om de juiste maatregelen te nemen in het kader van informatiebeveiliging.
Ook (nieuwe) wetgeving legt eisen op aan de informatiebeveiliging van gemeenten. Wanneer
informatiebeveiliging niet goed is geregeld, dan is het management niet alleen verantwoordelijk
maar ook aansprakelijk.
Momenteel is er jaarlijks voor informatiebeveiliging € 40.000 beschikbaar. Om aan de steeds
strengere en zwaardere eisen rondom informatiebeveiliging en privacy te kunnen blijven voldoen
is het noodzakelijk om dit budget geleidelijk te verhogen naar € 100.000 in 2020. Met de inzet van
deze middelen kunnen we blijven voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG) en aan de eisen die gesteld gaan worden aan de informatiebeveiliging in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gegevensbescherming
Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben de Europese Commissie en het Europees
Parlement een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet treedt op 25 mei 2018 in werking. Door deze wet,
krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt meer nadruk
gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen
aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).
De AVG verplicht overheidsorganisaties de afzonderlijke functie “Functionaris voor de
Gegevensbescherming” in te stellen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG.
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Digitale dienstverlening
Naast de landelijke afspraken in de Digitale agenda 2017 is in 2016 in de IJmond gemeenten de
motie digitale dienstverlening aangenomen. De uitvoering van deze motie is regionaal afgestemd.
Afgesproken is het gezamenlijk kader te laten bestaan uit een regionale lijst met de meest
gevraagde diensten en producten voor inwoners en ondernemers, aangevuld met landelijke
(basis)registraties. Het streven is om in 2020 alle producten op de lijst niet alleen digitaal aan te
vragen, maar ook volledig digitaal te verwerken en digitaal te leveren. Velsen is goed op weg om
de dienstverlening volledig digitaal plaats te laten vinden; zaakgerichtwerken, aansluiting op de
berichtenbox van MijnOverheid en aansluiting op vrijwel alle landelijke basisregistraties. Op het
gebied van digitalisering van de processen in het sociaal domein en de klantdossiers worden
aanvullende stappen gezet. De jaarlijkse kosten van het realiseren en onderhouden van
koppelingen nemen met € 30.000 toe.
Generieke Digitale Infrastructuur
Met het landelijke programma Digitale Overheid, wordt gewerkt aan een Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI). De GDI is een onmisbaar deel van de (digitale) basisvoorzieningen waarmee
organisaties hun primaire processen inrichten. Denk hierbij aan: MijnOverheid, DigiD, Digipoort
en Overheid.nl. Met de toenemende digitalisering van de overheidsdienstverlening is het belang
van de GDI voorzieningen sterk toegenomen. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2018 de
jaarlijkse kosten van € 93,5 mln voor onderhoud en exploitatie van de generieke digitale
voorzieningen door te belasten aan alle afnemers. Het aandeel voor de gemeenten bedraagt
€ 24 mln. Voor Velsen komt dat neer op een jaarlijkse bijdrage van € 95.000. De VNG heeft bij
het nieuwe kabinet om compensatie gevraagd voor deze extra kosten.
Rechtmatigheidscontrole door het college (i.p.v. accountant)
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in maart 2016 de Tweede
Kamer laten weten dat er een wetswijziging komt die colleges van B&W verplicht een
rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening te geven. Deze wijziging dient nog in
concrete wijzigingsvoorstellen van de Gemeentewet en het BBV te worden uitgewerkt. De nieuwe
methodiek zal dan ook op zijn vroegst met ingang van 2018 worden ingevoerd. Het effect van
deze regelgeving is nog onzeker, naar verwachting zal pas in de Perspectiefnota 2018 worden
aangegeven of deze autonome ontwikkeling (financiële) gevolgen zal hebben.
Lagere omslagrente
De gemeente leent geld voor investeringen en grondexploitaties. De rente die daarover betaald
moet worden, wordt aan investeringen toegerekend met een rekenrente, de zogenaamde
omslagrente. In de afgelopen jaren zijn de rentetarieven op de kapitaalmarkt gedaald en is de
omslagrente stapsgewijs verlaagd van 4,5% in 2013 tot 3% in de Begroting 2017. Eind 2016 is de
gemiddeld betaalde rente 2,7%. De rente op korte en lange leningen op de kapitaalmarkt zijn
momenteel relatief laag. We verwachten dat de rentelast daardoor nog verder zal dalen en
verlagen daarom de omslagrente naar 2,75%. Het financiële effect kan binnen de begroting
worden opgevangen.
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4.

Overige autonome ontwikkelingen

Prog Overige autonome ontwikkelingen
Bedragen x € 1.000

P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
AD
P2
P2
P2
P2
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P9
P10
P11
P11
AD

2018

2019

2020

2021

Ambulante handel
Sociaal Domein
Meerwerk in het Sociaal Domein
Dekking: programma Sociaal Domein
Dekking: reserve Sociaal Domein
Peuterspeelzaalwerk: Toegang en harmonisatie
Dekking: binnen programma Sociaal Domein
Nieuwe berekening Onderwijsachterstandenbeleid
Overgangsregeling WLZ
Dekking: extra inkomsten algemene uitkering
Wmo nieuwe contracten
Maatschappelijke opvang
Intensivering begeleiding statushouders
Dekking: reserve Statushouders

-35

-35

-35

-35

-692
285
400
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
-150
150

-532
285
400
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
0
0

-132
285
0
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
0
0

-132
285
0
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
0
0

Uitbreiding buurtsportcoaches
Dekking: algemene uitkering
Onkruidbestrijding
Onderhoud begraafplaatsen
Energiekosten riolering
Dekking: rioolheffing
Onderzoekskosten
Vergunningen - uitbreiding juridsche capaciteit
Vergunningen - dekking extra leges
Verzekeringspremies
Accomodatiebeleid
Voordeel exploitatielasten zonnepanelen
Bijstelling bijdrage FLO brandweer
Aanbesteding accountant
Ontvlechting Uitgeest
Toeristenbelasting
Overige autonome ontwikkelingen

-42
42
-42
-22
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
185

-42
42
-42
0
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
367

-42
42
-42
-21
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
346

-42
42
-42
0
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
367

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme
Lagere bezetting markten
De structurele daling van de bezettingsgraad van de markt, die al is ingezet in 2012, zet zich
voort. Daarom wordt overgegaan tot een structurele aanpassing van de opbrengsten van de
marktgelden.
Programma 2 Sociaal Domein
Meer werk in het Sociaal Domein
De extra taken en ambities binnen het sociaal domein hebben geleid tot meer werk.
Welke ontwikkelingen zien we?
Er wordt veel geïnvesteerd in de zogenoemde keukentafelgesprekken. Deze zijn arbeidsintensief,
maar leveren sneller resultaat. Dit komt doordat de consulent en de cliënt eerder tot de kern van
het probleem komen. Het levert ook financieel een voordeel op omdat cliënten vaker goedkopere
voorzieningen gebruiken.
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Het aantal aanvragen voor Wmo en Participatiewet is de afgelopen jaren gestegen. Het hoge
percentage aanvragen Participatiewet wordt voor een groot deel veroorzaakt door
wetswijzigingen in de bijzondere bijstand. Binnen de bijzondere bijstand is ‘categoriaal
toekennen’ niet meer toegestaan. De gemeente kon categoriale regelingen treffen zonder
aanvraag, als de cliënt aan een aantal voorwaarden voldeed. Nu dit niet meer kan, moet elke
aanvraag zorgvuldiger worden afgewogen, zodat niet onterecht wordt verstrekt. Ook vraagt het
ruimhartige armoedebeleid dat Velsen hanteert om zorgvuldige individuele afwegingen.
Bureau Berenschot heeft een benchmark ontwikkeld voor formatieberekening voor het sociaal
domein. Deze laat zien dat de beschikbare formatie voor het sociaal domein in Velsen aanzienlijk
lager ligt dan wat nodig is voor uitvoering van haar taken.
Wat is nodig?
Toen de nieuwe taken in 2015 naar gemeenten toe kwamen, is ervoor gekozen de formatie uit te
breiden met drie structurele formatieplaatsen. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te
houden wordt voorgesteld € 285.000 structureel in de begroting te verwerken. Voor 2017, 2018
en 2019 wordt voorgesteld jaarlijks een flexibel budget van € 400.000 uit de reserve Sociaal
domein beschikbaar te stellen om fluctuaties in het aantal aanvragen op te vangen.
Met dit voorstel gaan we ervan uit dat de dienstverlening op het huidige niveau blijft. Daarnaast
hebben we de ambitie de dienstverlening verder te verbeteren en te transformeren in aansluiting
op de buitenwereld.
Aanpassing systematiek vergoeding door het Rijk
Peuterspeelzaalwerk: Toegang en harmonisatie voorschoolse voorzieningen
De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari
2018 gelden. Deze wet wil de kwaliteitseisen en de financiering van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk gelijkschakelen. Gemeenten ontvangen jaarlijks een decentralisatieuitkering in het kader van de Wet OKE als voorbereiding op de harmonisatie. Gezinnen die
gebruik maken van peuteropvang en waarvan beide ouders werken, hebben alleen recht op
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. De gemeente is alleen nog financieel
verantwoordelijk voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Omdat
een deel van de kosten voor peuteropvang hierdoor niet meer onder verantwoordelijkheid van de
gemeente valt, worden zowel de inkomsten (€ 126.106) als de bijbehorende kosten lager.
Gemeenten ontvangen sinds 2016 een decentralisatie-uitkering van het rijk om de peuteropvang
zo toegankelijk mogelijk te maken en ouders te stimuleren er gebruik van te maken. De uitkering
loopt jaarlijks op tot en met 2021.
Nieuwe berekening voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in 2018
Ook in 2017 krijgt Velsen geld van het rijk om te voorkomen dat kinderen achterstand oplopen op
school. Nu is dit bedrag nog afgeleid van het opleidingsniveau van de ouders of verzorgers.
Straks worden ook andere factoren meegerekend, namelijk uit welk land ouders / verzorgers
komen, hoelang zij al in Nederland wonen en of er sprake is van schuldsanering. Zo moeten we
beter kunnen voorspellen of het kind kans loopt op school achterstand op te lopen.
Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wat het financiële effect vanaf 2018 voor ons is.
Overgangsregeling Wlz
Een aantal cliënten dat een beroep had gedaan op de Wet Langdurige Zorg (onder het
overgangsrecht) valt alsnog per 1 juli 2017 onder de Wmo, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.
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Nieuwe aanbesteding
Voorzieningen Jeugdwet en Wmo
De huidige contracten voor de voorzieningen op grond van de Jeugdwet en Wmo eindigen op 31
december 2017. De colleges uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland besloten eind januari
2017 opnieuw te gaan inkopen en stelden de eisen en randvoorwaarden daarvoor gezamenlijk
vast in de ‘Regionale Verwervingsstrategie 2018’. De financiële gevolgen van de aanbesteding
zijn nu nog niet bekend. Ook voor de Hulpmiddelen vindt een nieuwe aanbesteding plaats.
Vanwege de ontwikkelingen in de markt wordt verwacht dat de tarieven zullen stijgen.
Maatschappelijke opvang
De gemeente Velsen wil graag dat zo veel mogelijk mensen zelfstandig kunnen wonen en
onderdeel zijn van hun woonwijk. In 2017 worden de voorzieningen beschermd wonen en
maatschappelijk opvang opnieuw aanbesteed. Omdat de vraag naar maatschappelijke opvang in
de afgelopen periode is toegenomen, kan de aanbesteding gevolgen hebben voor de bijdrage die
de gemeente betaalt voor maatschappelijke opvang. De gemeenten uit de regio hebben
afgesproken dit tekort op basis van inwoneraantal te dekken.
Intensivering integratie statushouders
Er wordt extra geld beschikbaar gesteld om meer te doen aan de integratie van statushouders.
Dit wordt gedekt uit de reserve statushouders. Gedacht kan worden aan een maatjesproject,
initiatieven van maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijven, maar ook burgerinitiatieven.
Vanzelfsprekend wordt aansluiting gezocht bij de interesses van de statushouder. Het doel
hiervan is om hen op allerlei manieren te betrekken bij de Nederlandse samenleving.
Programma 6 Sport
Buurtsport coaches
De gemeente Velsen ontvangt vanaf 2017 structureel een hogere uitkering van het rijk voor de
inzet van combinatiefuncties (buurtsport- en cultuurcoaches). Hiervoor heeft de gemeente in
september 2016 met succes een aanvraag bij het projectbureau van de Vereniging Sport en
Gemeenten ingediend.
De gemeente geeft Stichting Welzijn Velsen subsidie om voor 0,8fte een buurtsportcoach
volwassenen voor IJmuiden aan te stellen. Onder deze specifieke groep inwoners is veel
gezondheidswinst te behalen. De buurtsportcoach krijgt als opdracht om een passend sport- en
beweegaanbod voor 45 plussers te realiseren, sportverenigingen hierbij te ondersteunen en
effectieve verbindingen te leggen tussen sport, zorg en welzijn. De gemeente sluit hiermee aan
op de transformatie in het sociaal domein om de maatschappelijke waarde van sport nog meer te
benutten.
Programma 7 Openbare ruimte
Onkruidbestrijding
Sinds het wettelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen van wegen en
bestrating vindt sinds 2016 de bestrijding plaats op een mechanische wijze. Na een proefperiode
met verschillende methodes, gebeurt dat met gebruik van de heetwatermethode. HVC voert dat
sinds 2017 uit voor de gemeente. Inmiddels zijn de definitieve structurele kosten bekend en is
een verhoging van het budget noodzakelijk. Daarnaast is sprake van een toename van onkruid
als gevolg van de ontwerpkeuze om tegels in troittoirs te vervangen door kleinere klinkers,
waardoor het aantal voegen toeneemt en daardoor vaker onkruidbestrijding moet plaatsvinden.
Het gaat om € 35.000 structureel extra per jaar om beeldkwaliteitsniveau B te kunnen
garanderen.
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Onderhoud begraafplaatsen
Velsen heeft drie begraafplaatsen. Om te kunnen voldoen aan het door de raad vastgestelde
beleidskader begraafplaatsen is het noodzakelijk om de komende jaren werkzaamheden te
verrichten. Deze hebben betrekking op de kwaliteit en de ontwikkeling van inrichtingen en
voorzieningen.
Programma 8 Milieu
Energiekosten riolering
De energiekosten van de rioolgemalen zijn structureel toegenomen (€15.000). Dit komt door
meer aansluitingen en hogere energiekosten. Deze kosten worden gedekt vanuit de rioolheffing.
Onderzoekskosten energiebesparende maatregelen
Bij de Perspectiefnota 2015 is voor 2016 incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld voor een
onderzoek naar een revolving fund voor energiebesparende maatregelen. Ten onrechte is dit
budget structureel verwerkt in de begroting.
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen
Toename aanvragen vergunningen
De werkzaamheden voor juridisch medewerkers en casemanagers bij vergunningen zijn -onder
meer – door de aantrekkende woningbouwmarkt toegenomen. Hierdoor is een tekort aan
formatie ontstaan. In 2013 is de formatie van juridisch medewerkers bij vergunningen verlaagd in
verband met afname van de inkomsten leges omgevingsvergunningen.
Uit het in 2016 gedane onderzoek op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) over de vraag in hoeverre wordt voldaan aan de vereiste kwaliteitscriteria, is
ook gebleken dat er te weinig formatie beschikbaar is voor de beoordeling van de juridische
aspecten van afwijkingsbesluiten bij omgevingsvergunningaanvragen.
Europese aanbesteding brandverzekering
De Brand-eigendommenverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten en de
Wagenparkverzekering zijn per 1 januari 2015 Europees Aanbesteed in collectief verband. De
polissen vervallen op 1 januari 2018. Momenteel verhogen de marktpartijen in vele gemeenten de
premie op de aansprakelijkheidsverzekering, omdat het totale bedrag aan schades de afgelopen
jaren fors is gestegen. De verwachting is dat de premies verhoogd worden met ca. 80–100%. Dit
zorgt voor een stijging van de premie van € 60.000.
Accommodatiebeleid
Het ENOB pand aan de Vondellaan 1A + B in Driehuis is gesloopt. De kavel wordt nu gebruikt
voor woningbouw binnen het project Klein Opdrachtgeverschap (Pionieren in IJmuiden). De
begrote kosten en inkomsten komen te vervallen. Dit heeft een nadeel van € 10.000 tot gevolg.
De huur voor het voormalig kinderdagverblijf aan de Galle Promenade in Velserbroek is
bijgesteld. Dit pand wordt momenteel verhuurd aan Stichting Buitengewoon, een welzijns- en
zorginstelling. De jaarlijkse huuropbrengst is € 53.000 lager dan begroot. Daartegenover staat
een voordeel van € 18.000 door hoofdzakelijk structureel toegenomen erfpachtinkomsten.
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Een aantal panden staan op de nominatie om verkocht te worden, zodra de verkoop definitief is
wordt dit verwerkt in de begroting. Dit betreft:
- De panden Dobbiuslaan 56 in Santpoort-Noord en Venusstraat 2 in IJmuiden zijn
aangewezen voor de huisvesting van statushouders. Na bestemming en inrichting van de
panden voor deze functie worden zij verkocht aan Velison Wonen.
- Het pand Doelmanstraat 34 (Watervliet) in Velsen-Noord staat op de nominatie verkocht
te worden aan het Woningbedrijf Velsen.
Voordeel exploitatielasten zonnepanelen
In 2016 zijn zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke gebouwen. In het meerjarenperspectief
wordt rekening gehouden met de bijbehorende lagere exploitatielasten van € 40.000.
Programma 10 Openbare orde en veiligheid
Bijstelling bijdrage FLO brandweer
De structurele bijdrage in de FLO kosten van de brandweer zijn geraamd op basis van een worst
case scenario. De structurele kosten blijken lager te zijn dan berekend op basis van dit scenario.
Als gevolg hiervan wordt de structurele bijdrage met ingang van 2017 verlaagd met € 30.000. Dit
is naast is het structurele voordeel van € 286.000 uit de Jaarstukken 2016.
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
Accountantskosten
Het contract voor de accountantscontrole is onlangs Europees aanbesteed. Het nieuwe contract
heeft een looptijd van 2 jaar met een optie voor verlenging met maximaal 3 keer 1 boekjaar. De
eisen aan de accountantscontrole zijn de afgelopen jaren toegenomen. Deze ontwikkeling heeft
zich financieel vertaald. De jaarlijkse kosten komen € 35.000 hoger uit dan het lopende contract.
Het college moet in de toekomst de verklaring op rechtmatigheid afgeven. De commissie BBV
werkt deze ontwikkeling in nadere regelgeving uit. Dit kan van invloed zijn op het budget voor de
accountantskosten.
Algemene dekkingsmiddelen
Toeristenbelasting
Door de toegenomen overnachtingscapaciteit bij de hotels en de toename van het aantal huisjes
in het Droompark Buitenhuizen is de opbrengst toeristenbelasting toegenomen. De verwachting
is dat de extra inkomsten structureel zijn waardoor de opbrengst voor de begroting 2018 en
verder met € 50.000 verhoogd kan worden.
Ontvlechting Uitgeest
Velsen voert geruime tijd werkzaamheden uit voor de Gemeente Uitgeest; sociale zaken,
belastingen en automatisering. Nu de gemeente Uitgeest ambtelijk gaat fuseren met Bergen,
Castricum en Heiloo – de zogenaamde BUCH-gemeenten – heeft zij aangegeven niet langer
gebruik te zullen maken van deze werkzaamheden. Momenteel worden de financiële
consequenties in kaart gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan meerjarige contracten met
leveranciers en inzet van personeel. Deze kosten brengt Velsen in rekening bij Uitgeest.
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Vergroten stuurbaarheid P&C documenten
In 2016-2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de bestuurlijke Planning en
Control-cyclus (P&C-cyclus). Conclusie van dit onderzoek is dat aanpassing van de P&C-cyclus
en producten gewenst is om zo de stuurbaarheid, door de Raad, te vergroten. In de
eindrapportage van het onderzoek zijn verbetervoorstellen opgenomen, deze kunnen als volgt
worden samengevat:
 Verbeteren leesbaarheid;
 Vergroten samenhang in en tussen de P&C documenten;
 Vergroten stuurbaarheid op hoofdlijnen.
In de Begroting 2017 zijn de eerste twee verbeterslagen gemaakt: een digitale
begrotingsapplicatie en één samenhangend programma voor het Sociaal Domein.
Het doel is om in de Begroting 2018 meer invulling te geven aan de wens om de stuurbaarheid
op hoofdlijnen te vergroten. Om daar invulling aan te kunnen geven zijn de onderstaande vragen
uitgewerkt:
 Welke onderwerpen zijn relevant om te sturen op hoofdlijnen?
 Welke begrotingsstructuur past hier bij?
 Welke werkwijze past hier bij?
Relevante onderwerpen
In de begrotingsopzet en –verantwoording is het reguliere werk ‘going concern’) minder van
belang. De nadruk wordt meer gelegd op de politiek-bestuurlijk relevante onderwerpen:
 voor inwoners, bedrijven en andere betrokkenen herkenbare en toegankelijke
onderwerpen;
 onderwerpen waar de raad besluiten over moet nemen;
 onderwerpen uit het coalitieprogramma;
 onderwerpen m.b.t. wettelijke ontwikkelingen;
 relevante actualiteiten.
Begrotingsstructuur
Redenerend vanuit de politiek-bestuurlijk relevante onderwerpen, waaraan moet de
begrotingsstructuur voldoen om de stuurbaarheid op hoofdlijnen te versterken:
 zichtbaar maken van de hoofdlijnen;
 bondig en leesbaar;
 samenhang der dingen helder maken;
 evenwichtige aandacht voor verschillende domeinen (‘beleidsmatig evenwicht’);
 bieden van handvatten voor het gesprek (als raad onderling, raad-inwoners, raad-college
etc.) over hoofdlijnen.
Nadere uitwerking
Het beoogde resultaat is een Begroting 2018 met minder programma’s, een betere samenhang
en minder tekst. De conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Verbeteren van de bestuurlijke
planning en control’ en de input van een gesprek met raadsleden dienen als basis voor een
nieuwe begrotingsstructuur.
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Bijlage: Financiële overzichten

Meerjarenperspectief 2018-2021

M eerjarenperspectief 2018-2021
Bedragen x € 1.000

M eerjarenperspectief Begroting 2017
Autonome ontwikkelingen
Algemene uitkering
Indexering
Wijziging wet en regelgeving
Overige autonome ontwikkelingen
Saldo autonome ontwikkelingen

2018

2019

2020

2021

111

1.502

2.243

2.243

1.429
-1.295
-293
185

1.864
-1.288
-213
367

2.039
-1.289
-233
346

2.039
-1.289
-1.358
367

26

730

863

-241

Geactualiseerd meerjarenperspectief

137

2.232

3.106

2.002

In Velsen doet iedereen mee
Velsen is in trek
Velsen benut kansen voor en met klimaat
Velsen is samenspel

-87
0
0
-50

-102
0
0
0

-127
0
0
0

-142
0
0
0

-137

-102

-127

-142

0

2.130

2.979

1.860

-372

-301

-271

-271

Bouwstenen Visie op Velsen
M eerjarenperspectief 2018-2021
Gewenste beleidsontwikkelingen

Investeren in de Visie op Velsen

Investeren in de Visie op Velsen

Upgrade rauwe loper
Impuls voor de buitensport
Interessant IJmuiden
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid
Sociaal-culturele infrastructuur
Samenspel inwoners-partners-overheid
Niet geoormerkt saldo
Totaal
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Geoormerkt
bedrag
€ 0,6 mln
€ 1,3 mln
€ 1,0 mln
€ 2,0 mln
€ 1,0 mln
€ 0,5 mln
€ 1,1 mln
€ 7,5 mln
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Bouwstenen Visie op Velsen

In Velsen doet iedereen mee

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Innovatiebudget Sociaal Domein
Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast
Armoede beleid
Indexering subsidie-instellingen
Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022)
Langer zelfstandig wonen
Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties
Herstructurering bestaande woningvoorraad
Dekking
Compensatie Algemene Uitkering
Reserve Sociaal Domein
Programma Sociaal Domein
Reserve (voormalig) Woonfonds
Saldo
Velsen is in trek

-475
-80
-300
-52
-70
-15
-300
-200
-300

-395
-80
-300
-52
-85
-15
0
0
0

0
-80
-300
-52
-110
-15
0
0
0

0
-80
-300
-52
-125
-15
0
0
0

300
475
130
800

300
395
130
0

300
0
130
0

300
0
130
0

-87
2018

-102
2019

-127
2020

-142
2021

-35
-155

0
0

0
0

0
0

35
155

0
0

0
0

0
0

Bedragen x € 1.000

Winkelloods
Orionweg - inrichting openbare ruimte
Dekking
Reserve Winkel- en geveldfonds
Reserve (voormalig) Woonfonds
Saldo
Velsen benut kansen voor en met klimaat

0
2018

0
2019

0
2020

0
2021

Bedragen x € 1.000

Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding
Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%)
Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten

-25
-75
100

-25
-75
100

-25
-75
100

-25
-75
100

0

0

0

0

Saldo
Velsen is samenspel

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

Omgevingsraad Schiphol
IJmond samenwerking
Dekking
Programma ruimtelijke ontwikkeling
Saldo
Totaal saldo
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-8
-50

-8

-8

-8

8

8

8

8

-50

0

0

0

-137

-102

-127

-142
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Gewenste beleidsontwikkelingen

Gewenste beleidsontwikkelingen

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

In Velsen doet iedereen mee
Nieuwe prestatieafspraken wonen
Diversiteit is prioriteit
Diversiteit is prioriteit - landelijk congres
Velsen is in trek
Onderzoek Wijckerpoort
Gemeentehuis in de schijnwerpers
Velsen benut kansen voor en met klimaat
Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners
Restwarmte Tata Steel en warmtenet
Klimaatadaptatie / riolering
Velsen is samenspel
Serviceteam Openbare Ruimte
Verdere ontwikkeling online P&C documenten
Informatiegestuurd werken
Beveiliging ICT omgeving
Totaal saldo
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-30
-40
0

-30
-40
-30

-30
-40
0

-30
-40
0

-10
0

0
-6

0
-6

0
-6

-4
-15
0

-10
0
PM

-10
0
PM

-10
0
PM

PM
-33
-80
-160

PM
-25
PM
-160

PM
-25
PM
-160

PM
-25
PM
-160

-372

-301

-271

-271
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Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Perspectiefnota
Bedragen x € 1.000

1.
2.
3.
4.

Algemene uitkering
Indexering
Wet en regelgeving
Overige autonome ontwikkelingen

Totaal autonome ontwikkelingen
Algemene
uitkering
Prog
Bedragen x € 1.000

2019
1.864
-1.288
-213
367

2020
2.039
-1.289
-233
346

2021
2.039
-1.289
-1.358
367

26

730

863

-241

2018

AD
AD

Septembercirculaire 2016
Decembercirculaire 2016
Saldo Algemene uitkering
Indexering
Prog
Bedragen x € 1.000

div
div
2 / 10
AD

2018
1.429
-1.295
-293
185

1.429
0
1.429
2018

Stijging loonkosten (cao en pensioenpremie)
Algemene prijsindex
Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland
Verwachte indexering Algemene Uitkering
Saldo indexering

2019
1.864
0
1.864
2019

2020

2021

2.039
0
2.039
2020

2.039
0
2.039
2021

-1.105
-245
-210
265

-1.105
-238
-210
265

-1.105
-239
-210
265

-1.105
-239
-210
265

-1.295

-1.288

-1.289

-1.289

Prog Wet en regelgeving
Bedragen x € 1.000

AD
AD
P9
P9
P2
P2
P2
P2
P10
P10
P10
AD
P11
AD

Afschaffing precario kabels en leidingen (50%)
0
Verruimen lokaal belasting gebied (nieuwe kabinet)
0
Invoering nieuwe Omgevingswet
-70
Wet kwaliteitsborging bouw
PM
Eigen bijdrage chronisch zieken
-167
Compensatie Algemene Uitkering SD
167
De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd
-62
Compensatie Algemene Uitkering
62
Informatiebeveiliging
-20
Gegevensbescherming
-48
Digitale dienstverlening
-155
Compensatie Algemene Uitkering
PM
Rechtmatigheidscontrole door het college
PM
Verlaging omslagrente naar 2,75%
0

0
0
PM
PM
-167
167
-62
62
-40
-48
-125
PM
PM
0

0
0
PM
PM
-167
167
-62
62
-60
-48
-125
PM
PM
0

2021
-1.125
PM
PM
PM
-167
167
-62
62
-60
-48
-125
PM
PM
0

Totaal wet en regelgeving

-213

-233

-1.358
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2018

-293

2019

2020
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Prog Overige autonome ontwikkelingen
Bedragen x € 1.000

P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
AD
P2
P2
P2
P2
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P9
P10
P11
P11
AD

2018

2019

2020

2021

Ambulante handel
Sociaal Domein
Meerwerk in het Sociaal Domein
Dekking: programma Sociaal Domein
Dekking: reserve Sociaal Domein
Peuterspeelzaalwerk: Toegang en harmonisatie
Dekking: binnen programma Sociaal Domein
Nieuwe berekening Onderwijsachterstandenbeleid
Overgangsregeling WLZ
Dekking: extra inkomsten algemene uitkering
Wmo nieuwe contracten
Maatschappelijke opvang
Intensivering begeleiding statushouders
Dekking: reserve Statushouders

-35

-35

-35

-35

-692
285
400
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
-150
150

-532
285
400
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
0
0

-132
285
0
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
0
0

-132
285
0
126
-126
PM
-226
226
PM
PM
0
0

Uitbreiding buurtsportcoaches
Dekking: algemene uitkering
Onkruidbestrijding
Onderhoud begraafplaatsen
Energiekosten riolering
Dekking: rioolheffing
Onderzoekskosten
Vergunningen - uitbreiding juridsche capaciteit
Vergunningen - dekking extra leges
Verzekeringspremies
Accomodatiebeleid
Voordeel exploitatielasten zonnepanelen
Bijstelling bijdrage FLO brandweer
Aanbesteding accountant
Ontvlechting Uitgeest
Toeristenbelasting
Overige autonome ontwikkelingen

-42
42
-42
-22
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
185

-42
42
-42
0
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
367

-42
42
-42
-21
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
346

-42
42
-42
0
-15
15
25
-100
100
-60
-45
40
316
-35
PM
50
367
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