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Voorgesteld raadsbesluit

1. Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor de brandmeldinstallatie in het
gemeentehuis;
2. Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor ICT investeringen;
3. De 1e Bestuursrapportage 2017 vast te stellen inclusief de wijziging van de Begroting 2016
met:
a. een bedrag van € 206.000 voor de autonome ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage en
neutrale mutaties, zoals opgenomen in overzicht A;
b. een bedrag van € 610.000 voor de autonome ontwikkelingen in samenloop met de
Perspectiefnota, zoals opgenomen in overzicht B;
c. een bedrag van € 118.000 voor de ontwikkelingen Bouwstenen Visie op Velsen
(prioriteit uit de perspectiefnota 2017), zoals opgenomen in overzicht C;
d. een bedrag van € 100.000 voor gewenst nieuw beleid (prioriteit 2 en 3 uit de
perspectiefnota 2017), zoals opgenomen in overzicht D;
e. de reservemutaties zoals opgenomen in overzicht E;
f. het voordelig saldo van de 1e Bestuursrapportage, na bovenstaande besluitvorming,
van € 186.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.
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Overzicht A autonome ontwikkelingen
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Overzicht B Autonome ontwikkelingen in samenloop met de perspectiefnota
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Overzicht C Ontwikkelingen bouwstenen Visie op Velsen

Overzicht D Gewenst nieuw beleid
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Overzicht E Voorstelde mutaties reserves.
1. Een onttrekking aan de reserve Sociaal domein van € 2.300.000 ter dekking van het
tekort op de Jeugdhulp;
2. Een toevoeging aan de reserve Sociaal domein van € 500.000 van resterende
middelen WMO;
3. Een onttrekking aan de reserve Participatiewet van € 800.000 ter dekking van de
lasten van meer verstrekte uitkeringen Participatiewet;
4. De in de begroting opgenomen toevoeging van € 398.000 op nul te stellen in verband
met meer verstrekte uitkeringen Participatiewet;
5. Een onttrekking aan de reserve Onderhoud openbare ruimte van € 150.000 als gevolg
van gedeeltelijke vrijval van een reservering voor de Velsertraverse;
6. Een onttrekking aan de reserve Riolering van € 150.000 om de extra exploitatiekosten
rioleringen te dekken;
7. Een onttrekking aan de reserve Sociaal domein van € 415.000 ter dekking van het
innovatiebudget Sociaal domein;
8. Een onttrekking aan de reserve Sociaal domein van € 685.000 ter dekking van kosten
van uitvoeringstaken;
9. Een onttrekking aan de reserve Instroom statushouders van € 15.000 ter dekking van
de kosten van de opvang van statushouders;
10. Een onttrekking aan de reserve Bestrijding hondenoverlast van € 26.000;
11. Een onttrekking aan de reserve Revitalisering havengebied van € 78.000 om de kosten
van het parkmanagement in het havengebied te dekken;
12. Een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van € 1.577.000 om de kosten van
impulsprojecten te dekken.
Samenvatting

s
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De 1e Bestuursrapportage 2017 biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot
de uitvoering van de Begroting 2017. Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op
afwijkingen van de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële afwijkingen.
De rapportage kent een voordelig saldo van € 186.000. Dit saldo wordt in de 1e
Bestuursrapportage nader toegelicht. Het college stelt voor het saldo van de 1 e Bestuursrapportage
toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding

De 1e Bestuursrapportage 2017 biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot
de uitvoering van de begroting 2017. Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op
afwijkingen inzake beleidsvoornemens en financiële afwijkingen per programma.
Deze rapportage kent een voordelig saldo van € 186.000. Dit saldo is opgebouwd uit twee
onderdelen:
1. Ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage- autonoom
2. Ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage-perspectiefnota
De samenloop van deze Bestuursrapportage met de perspectiefnota is zichtbaar gemaakt in het
besluit. De ontwikkelingen die zijn opgenomen in de 1e Bestuursrapportage zijn ingedeeld zoals
deze in de perspectiefnota 2017 zijn opgenomen:
 Autonome ontwikkelingen
 Bouwstenen Visie op Velsen (prioriteit 1)
 Gewenst Nieuw beleid (prioriteit 2 en 3)
Per hoofdstuk worden de genoemde onderdelen in de Bestuursrapportage (vanaf hoofdstuk 4)
toegelicht. In de Bestuursrapportage is als bijlage 2 de voorgang van de nog in behandeling zijnde
moties opgenomen.
De bedragen in het besluit zijn afgerond op € 1.000. In de begroting zullen de niet afgeronde
bedragen worden verwerkt
Beoogd doel en effect van het besluit

Rechtmatig uitvoeren van beleid door te werken met een actuele begroting zodat de Raad haar
kaderstellende en controlerende taak kan uitoefenen.

Argumenten

De raad wordt gevraagd om de 1e Bestuursrapportage 2017 vast te stellen. Met het instemmen van
de voorgestelde wijziging past de raad de begroting 2017 aan naar de huidige inzichten. Daarmee
stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens, uit de in november 2016 vastgestelde begroting, bij.
Autonome ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage
In deze 1e Bestuursrapportage zijn de per 1 april 2017 bekende ontwikkelingen met een financieel
effect opgenomen. Zie overzicht A..
Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota
In de Perspectiefnota 2017 zijn (autonome) ontwikkelingen opgenomen met een meerjarig
perspectief. Deze ontwikkelingen zijn, indien deze ook in 2016 effect hebben, opgenomen in de 1e
Bestuursrapportage 2017; de autonome ontwikkelingen uit de perspectiefnota in het overzicht B, de
ontwikkelingen Bouwstenen Visie op Velsen in het overzicht C en Gewenst nieuw beleid in
overzicht D.
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Om de samenhang van de besluitvorming met perspectiefnota zichtbaar te maken zijn deze
ontwikkelingen apart weergegeven en wordt daarover apart besloten.
Mutaties reserves en voorzieningen
Voorgesteld wordt om het saldo van de 1e Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene
Reserve; een bedrag van € 186.000.
De overige mutaties in de reserves dienen ter dekking van de hogere lasten of een nieuw voorstel
(innovatiebudget Sociaal domein).
Kredieten
In het besluit bij de 1e Bestuursrapportage wordt voorgesteld een tweetal investeringskredieten
beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan zullen in de 2e Bestuursrapportage worden
opgenomen samen met een analyse van alle investeringen.
Alternatieven

Deze 1e Bestuuurapportage 2017 is het eerste moment van bijsturen, van beleid(sdoelstellingen)
en de daaraan gekoppelde middelen. Dit is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid.
Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig. Alternatief is het achteraf
vaststellen van de rechtmatigheid bij het vaststellen van de Jaarstukken 2017.
In de jaarrekening 2017 zal op totaal niveau ook de oorspronkelijke begroting apart worden
gepresenteerd, zodat de vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke begroting mogelijk is.

Risico’s

De peildatum is 1 april 2017. De impact van actuele ontwikkelingen, voor de overige 9 maanden, is
niet exact in te schatten.
Programma

De 1e Bestuursrapportage rapporteert over de gehele begroting 2017.
Kader

-

Gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
Financiële verordening
Coalitieakkoord
Programmabegroting 2016-2019

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Financiële consequenties

Deze zijn opgenomen in de 1e Bestuursrapportage. Het voordelig saldo van deze rapportage
bedraagt € 186.000. In bijlage 1 van de Bestuursrapportage is het verloop van begroting 2017 op
programma en autorisatieniveau weergegeven.
Uitvoering van besluit

Het besluit leidt tot een gewijzigde begroting 2017.
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Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1e Bestuursrapportage 2017

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Begroting 2017, reeds in bezit van de raadsleden

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

