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1 1Burap 02-06-2022 PvdA P.13: kan het college 
specificeren waar de extra 
middelen aanpak energie 
armoede aan worden 
uitgegeven, waar liggen de 
accenten?

De Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) eindigt in 2022. 
Met de speciale uitkering (SPUK) voor de bestrijding van energiearmoede, 
kunnen we de aanpak vanuit de RREW doorzetten. Hiermee kunnen we de 
huishoudens die dat het hardst nodig hebben voorzien van energieadvies 
op maat en delen we energiebesparingsproducten aan (radiatorfolie, LED-
lampen, waterbesparende kraan en tochtstrips). We verkennen momenteel 
ook de mogelijkheid tot het realiseren van een ‘fixbridage’ die helpt bij het 
aanbrengen van die producten. Ervaringen met energiecoaches in onze 
regio laten zien dat huishoudens gemiddeld 8% besparen op hun 
energierekening.

2 1Burap 02-06-2022 PvdA P.24 Kan het college 
aangeven wanneer de 
uitbesting sport formeel is 
afgerond, en of er nu nog 
capaciteit in benodigd is om 
het af te ronden?

De verwachting is dat de Joint Venture met SRO per 1 september wordt 
opgericht. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de implementatie en 
ontvlechting en is er nog capaciteit nodig om dit uit te voeren.

3 1Burap 02-06-2022 PvdA p.43: de status van de motie 
2021-27 over 
opkoopbescherming staat op 
‘afgehandeld’ terwijl in de 
toelichting staat dat er nog 
een voorstel richting de raad 
moet komen. Is het niet 
logischer deze motie de 
status ‘in behandeling’ te 
geven?

Dat is correct en was ook de intentie. 
Dit moet zijn ‘in behandeling’.

4 PN 02-06-2022 PvdA P.3: Kan het college 
aangeven wat de 
belangrijkste punten zijn uit de
meicirculaire?

De meicirculaire 2022 is op 1 juni gepubliceerd. De komende week gaan we
deze doorrekenen. Zodra we de effecten voor de gemeente Velsen in beeld
hebben zullen we dit met u delen. 
Belangrijke punten die in de meicirculaire vermeld staan zijn:
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1. Accresontwikkeling: tm 2025 is er sprake van een opwaartse bijstelling 
van het accres. Het jaar 2026 is nog steeds vastgezet. 
2. Nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023 en het bijbehorende 
ingroeipad. 
3. Vergoeding opvang Oekraïne op basis van reële compensatie van de 
extra kosten die gemeenten maken. 
4. Verschillende diverse onderwerpen, zoals diverse taakmutaties, het 
plafond BTW-compensatiefonds en de gevolgen coalitieakkoord.. Bij de 
uitwerking van de meicirculaire komen we hier op terug. 

5 PN 02-06-2022 PvdA P.3: Heeft het kabinet al meer
duidelijkheid gegeven over 
het jaar 2026, aangezien daar
nog veel onzekerheid over is?

Nee nog niet, in de meicirculaire is aangegeven: “Met de koepels wordt in 
een gezamenlijk proces met een onafhankelijk begeleider gewerkt om te
komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor 2026 en verder. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de zorg die gemeenten en provincies 
ervaren over hun financiën in 2026 en verder. De opdracht is om te komen 
tot een analyse van de financiële gevolgen van het Coalitieakkoord voor
gemeenten en provincies. Daarnaast zal naar oplossingen gezocht worden 
voor de korte en lange termijn. De Tweede Kamer zal voor de zomer 
worden geïnformeerd over de uitkomst en de vervolgstappen.

6 PN 02-06-2022 PvdA P.4. Het nieuwe 
verdeelmodel, is beter dan het
huidig model. Kunnen we een 
toelichting ontvangen waar de
verbeteringen zitten ?

De huidige verdeling is achterhaald en verouderd. De uitgaven van de 
gemeenten sluiten beter aan bij het nieuwe model. De Raad voor het 
Openbaar Bestuur (ROB) heeft advies uitgebracht over de invoering van het
nieuwe verdeelmodel.  

7 PN 02-06-2022 PvdA P.7: De extra middelen uit de 
circulaires (september en 
december) voor oa WMO, 
jeugd en ondersteuning 
wijkteams, zijn geoormerkte 
gelden. Waar zien we waar 
die aan uitgegeven worden in 
het sociale domein?

De extra middelen voor WMO en Jeugd zijn bedoeld voor en worden 
besteed aan de extra verhoging van CAO-salaris-uitgaven.
De gelden voor de wijkteams worden op dit moment nog beoordeeld maar 
zijn vanuit het Rijk bedoeld om de toegang tot de gemeentelijke 
dienstverlening te verbeteren.
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8 PN 02-06-2022 PvdA P.7: Hoe is de verdeling van 
de ondersteunings gelden 
165K binnen de wijkteams, 
graag overzicht?

Zie ook het antwoord bij vraag 7: de gelden worden op dit moment nog 
beoordeeld. 

9 PN 02-06-2022 PvdA P.11: Er is een nieuwe 
normen kader huishoudelijke 
hulp. Kan het college deze 
aan de raad doen toekomen?

Het nieuwe normenkader huishoudelijke hulp is als bijlage opgenomen in 
de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021. Deze is openbaar en
terug te vinden op: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR650716/1#d28819492e1346

10 PN 02-06-2022 PvdA P.11: Kunnen wij een uitdraai 
krijgen van het aantal 
aanvragen naar WMO over 
Q1 2022, Q1 2020 en Q1 
2018, zodat we inzage 
kunnen krijgen in de trend?

Door de invoering van de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp in 
2021, is het aantal aanvragen gedaald (omdat voor de algemene 
voorziening geen aanvraag wordt gedaan). Dit geeft een scheef beeld van 
het aantal aanvragen in Q1 2022 ten opzichte van 2020 en 2018. Om een 
juiste indruk van de trend weer te geven hebben we daarom hieronder het 
aantal meldingen weergegeven:
Q1 2018: 719
Q1 2020: 764
Q1 2022: 915
Voor Q1 2020 geldt dat in maart corona al een invloed had op het aantal 
meldingen; die gingen namelijk omlaag.

11 PN 02-06-2022 PvdA P.11: Is de schatting van 5% 
groei een gemiddelde over 
jaren heen?

We verwachten nu structureel een groei van 5% vanaf 2023. Jaarlijks wordt 
op basis van ontwikkelingen opnieuw berekend of die groei nog klopt of dat 
die aangepast dient te worden.

12 PN 02-06-2022 PvdA P.13:Kan het college een 
toelichting geven op de 
posten toename (complexe) 
vergunningaanvragen die 
tweemaal in de samenvatting 
tabel voorkomt met plus en 
min €396.000

De gemeente geeft vergunningen af voor ruimtelijke initiatieven die 
vergunningplichtig zijn of niet binnen de regels van het bestemmingsplan 
kunnen worden gerealiseerd. De activiteiten die de gemeente uitvoert om 
de vergunning te kunnen verlenen (bijvoorbeeld controleren gegevens, 
toetsen aan beleid en regels en vooroverleg) brengt de gemeente in 
rekening bij de initiatiefnemer. Dat doen we via de leges. Uitgangspunt van 
de gemeente is dat de leges kostendekkend zijn. De kosten voor het 
aanstellen van extra personeel worden in beginsel gedekt uit de leges. 
Vandaar dat het bedrag zowel als plus als min in de tabel staat. 
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Zoals benoemd in de Perspectiefnota, zal in verband met de invoering van 
de Omgevingswet in 2022 een nieuwe legesverordening worden 
voorgesteld aan de Raad. Ook hierin zal kostendekkendheid het 
uitgangspunt zijn. Op dit moment zijn er echter nog veel onzekerheden over
de tariefstelling onder de Omgevingswet. Dit leidt tijdelijk tot extra 
onzekerheden ten aanzien van de inkomsten uit leges en de 
kostendekkendheid daarvan in relatie tot de ingezette capaciteit wanneer de
Omgevingswet wordt ingevoerd (naar verwachting per 1 januari 2023).

13 PN 02-06-2022 PvdA P.14: Voor energie is een 
aanbesteding geweest met 
als resultaat stijging van de 
kosten. Wat zijn de 
contractuele verplichtingen 
die we aan aangegaan? 
Mochten de energieprijzen 
stijgen/dalen, heeft dit dan 
effect op het lopende 
contract?

De aanbesteding betrof de opslag (de administratieve lasten van de 
energieleverancier). Dit bedrag betreft minder dan 1% van de totale prijs.
De rest wordt bepaald door de markt en wat daar gebeurt. Verder is er 
enige invloed uit te oefenen d.m.v. prijsfixaties, dus dat de prijs voor een 
periode kan worden vastgeklikt (maar dat werkt door de overspannen markt
nu niet). Momenteel is de markt met name door de oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne compleet overspannen geraakt en hebben wij weinig/ geen 
invloed op de gas- en elektraprijs. Om de schade te beperken is er op 
kwartaalfixatie overgegaan. 

14 PN 02-06-2022 PvdA P.14: Krijgen we van het rijk 
incidentele middelen voor de 
implementatie van de 
omgevingswet?

In 2016 is in bestuurlijke afspraken vastgelegd dat gemeenten niet 
gecompenseerd worden voor de inspanningen die zij moeten leveren voor 
voorbereiding op en de uitvoering van de Omgevingswet. De onderbouwing
daarvoor was dat de kosten op termijn zouden worden terugverdiend, 
omdat de Omgevingswet ook zou leiden tot kostenbesparingen.
Inmiddels weten we dat de kosten voor de invoering van de Omgevingswet 
veel hoger zijn dan werd verwacht. Intensieve onderhandelingen tussen de 
koepels (VNG, IPO, UvW) en het Rijk hebben ertoe geleid dat het rijk 150 
miljoen euro heeft gereserveerd om gemeenten te compenseren. In de 
meicirculaire die op 1 juni 2022 is gepubliceerd, staat voor Velsen een 
indicatief bedrag van afgerond 469.000 euro. De bijdrage wordt in 2023 via 
het gemeentefonds aan de gemeente uitgekeerd. 
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15 PN 02-06-2022 PvdA P.14: De toezichthouder wijst 
op de de risico’s van SSV, 
welke maatregelen heeft het 
college getroffen om de 
risico’s te mitigeren?

De bedrijfsvoering en administratie (de reden waarom destijds verscherpt 
toezicht is ingevoerd) is helemaal op orde. SSV is volledig in control. Dit 
heeft de toezichthouder in april 2021 ook laten weten in de raadssessie 
over de toekomst van de schouwburg. Daarnaast heeft de toezichthouder 
gewezen op de structurele financiële kwetsbaarheid van SSV. 
Onafhankelijk van de bedrijfsvoering blijft deze kwetsbaar vanwege het 
relatief lage subsidieaandeel in de exploitatie en het feit dat er maar een 
zaal geëxploiteerd kan worden. De schouwburg heeft niet de beschikking 
over een kleinere zaal met een vlakke vloer. Daarom zijn de mogelijkheden 
om een robuuste exploitatie te voeren beperkt. 
De maatregelen om de risico’s te mitigeren zijn de volgende: 

1. De subsidie wordt verhoogd gebaseerd op de huidige situatie. Bij 
de begrotingsbehandeling voor 2022 heeft de raad ingestemd met 
een incidentele aanvulling van € 90.000.  Voor de komende jaren is 
een structureel voorstel in de Perspectiefnota opgenomen van een 
subsidieverhoging van € 90.000. Op deze manier is de SSV meer in
balans. 

2. Het probleem van het ontbreken van een kleinere zaal etc. blijft 
echter bestaan. U heeft hiervoor een uitgewerkt plan van het 
college ontvangen met diverse scenario’s en hierover gesproken in 
de raadssessie van 13 januari 2022. Om dit deel van het probleem 
op te lossen is een fundamentele keuze nodig van de 
gemeenteraad.

16 PN 02-06-2022 PvdA P.19: In het tabel staat een 
post van 680K voor 
digitalisering licentiekosten, 
kunnen wij inzage krijgen in 
welke licentiekosten dit zijn?

Licentiekosten van:
- Office
- Axxeirion 
- Youforce
- Security (v.b. Mcafee)
En licentiekosten van alle gebruikers applicaties, zoals Lias, Decade, i-
objecten etc. En hier vallen ook de beheerskosten van de mobiele telefoons
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onder. 
17 PN 02-06-2022 PvdA P.25: Pilot regisseur, kunnen 

we een toelichting krijgen 
waarom de evaluatie niet 
jaarlijks volgens het regulier 
jaarcycli verloopt?

De pilot start halverwege 2022. Als we in het eerste kwartaal van 2024 
evalueren dan kan bij een positief resultaat in de perspectiefnota van 2024 
een aanvraag worden gedaan voor structurele inzet van een regisseur 
gezonde leefomgeving. Daarmee volgen we de reguliere jaarcyclus. 
Uiteraard zullen we ambtelijk tussentijds reflecteren op de invulling van de 
functie en waar nodig bijsturen.

18 PN 02-06-2022 PvdA P.25: Pilot relatieman (p.31), 
idem?

De pilot start halverwege 2022. Als we in het eerste kwartaal van 2024 
evalueren dan kan bij een positief resultaat in de perspectiefnota van 2024 
een aanvraag worden gedaan voor structurele inzet van de functie van 
relatiemanager. Daarmee volgen we de reguliere jaarcyclus. Uiteraard 
zullen we ambtelijk tussentijds reflecteren op de invulling van de functie en 
waar nodig bijsturen.

19 PN 02-06-2022 PvdA P.30: Kan het college een 
toelichting geven op de 
uitbreiding kindregelingen 
naar 120/130% wettelijk 
minimumloon?

De uitbreiding van de kindregelingen naar 120/130% van het wettelijk 
minimumloon volgt uit de Armoedevisie. Met het verhogen van de 
inkomensgrens voor de kindregelingen (computer, fiets, schoolkosten) 
voorkomen we dat alle regelingen ineens vervallen wanneer de ouders iets 
meer dan 110% van het Wettelijk sociaal minimum gaan verdienen. Op 
deze manier kunnen meer kinderen meedoen. Op pagina 79 van de 
Armoedevisie staat een uitgebreide toelichting.
De €80.000 zou ook gelden voor 2024 omdat de armoedevisie tot en met 
2024 is vastgesteld.

20 PN 02-06-2022 PvdA P.30: Wanneer verwacht het 
college de raad te kunnen 
informeren over de 
noodzakelijke infrastructurele 
aanpassingen aan de 
noordkant van Velserbroek?

De aanvullende infrastructurele aanpassingen die in de perspectiefnota zijn 
genoemd zijn onderdeel van herontwikkeling van de locatie Broeklanden. 
Voor die locatie zullen wij uw raad vragen om te besluiten over een 
startdocument (3e kwartaal 2022) en later pover een bestemmingsplan 
(2023). Op die momenten wordt uw raad geïnformeerd over de aanvullende
infrastructurele aanpassingen.

21 1Burap 02-06-2022 VVD Waarom worden er andere 
indexeringspercentages 

Er zijn geen andere contractafspraken. De berekening van de indexering 
van de tarieven is met de gecontracteerde aanbieders als volgt 
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gebruikt voor 9.2.3 
aanpassing indexering 
jeugdzorg en WMO? Er staat 
dat dit is vanwege andere 
contract afspraken, maar 
waarom zijn die afspraken 
dan anders? Is dit met een 
reden gedaan of is dit een 
fout geweest?

afgesproken:

Product CAO CPI
Ambulante producten 75% 25%
Producten met 
verblijf/dagbehandeling/dagbesteding

50% 50%

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een inschatting gemaakt 
van het te verwachten indexeringspercentage. Dit gebeurt aan de hand van 
de op dat moment bekende stand van de consumentenprijsindex (CPI) en 
de verwachte CAO ontwikkeling. Als gevolg van de snelle inflatie 
ontwikkeling eind 2021 zijn zowel het CPI cijfer als de CAO lonen hoger 
uitgekomen dan verwacht, waardoor de uiteindelijke indexeringen hoger 
uitvielen dan verwacht.

22 1Burap 02-06-2022 VVD 9.3.7 Schouwburg. Staat in 
overzicht B in het besluit als 
een nadeel van 0 euro. In de 
toelichting staat 90k. Wat is 
correct en klopt het besluit of 
de toelichting?

Het budget van € 90.000 is via de begroting 2022 incidenteel voor 2022 
toegekend, maar nog niet structureel (tot aan de geplande investeringen). In
de perspectiefnota is dit nu meerjarig gevraagd, maar 2022 is dus al 
beschikbaar gesteld, vandaar.

23 1Burap 02-06-2022 VVD 9.4.4 Bibop coordinator. Staat
in overzicht B in het besluit als
nadeel van 0 euro. Er staan 
geen bedragen genoemd in 
de toelichting en een nadeel 
van 0 euro is geen nadeel. 
Klopt het besluit?

In de begroting 2022 is besloten dat er incidenteel budget beschikbaar is 
gesteld voor een Bibob-coördinator voor 0,66 FTE. Het effect voor 2022 in 
de eerste bestuursrapportage is dus € 0. Echter verandert deze post van 
incidenteel naar structureel benodigd budget. Dit is ook als zodanig 
opgenomen in de perspectiefnota op pagina 16 voor de jaren 2023 en 
verder.

24 1Burap 02-06-2022 VVD 9.5.15 structureel onderhoud 
laptops raadsleden. Staat in 

De geschatte kosten minus de bijdrage (€37.700-€7.700) is €30 dzd. In de 
1e bestuursrapportage 2022 zijn de kosten voor een half jaar opgenomen. 
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overzicht B in het besluit als 
nadeel van 15k. In de 
toelichting staat dat de kosten
geschat worden op 37700 
euro per jaar en dat daar de 
voormalige bijdrage vanaf 
gaat van 7700 euro. Dan kom 
ik op 30k en niet op 15. Klopt 
het besluit of de toelichting?

Daarom is dit €15dzd. De structurele kosten betreffen de volle jaren, 
daarom is er in de perspectiefnota jaarlijks €30dzd opgenomen.

25 PN 02-06-2022 VVD niet autonome ontwikkelingen 
subsidie stichting Welzijn 
Velsen. In de toelichting staat 
dat de bezuiniging van 54k 
niet waar gemaakt is en dat 
een extra investering van 54k 
nodig is. Zouden dan de totale
kosten 108k moeten zijn ten 
opzichte van de huidige 
situatie of klopt 54k en is de 
beschrijving niet duidelijk? 
Ook wat wordt er precies 
ondernomen door Welzijn 
Velsen met die 54k om 
eenzaamheid en sociaal 
isolement tegen te gaan?

Het bedrag van €54 dzd heeft betrekking op een voorgestelde bezuiniging 
die niet realistisch is. De beschrijving is blijkbaar onduidelijk, want het gaat 
inderdaad om 1x €54 dzd.
1. €20 dzd. is voor vrijwilligerswerk en het organiseren van ontmoeting in de
wijk. 
2. €24 dzd. is bezuinigd vrijwilligerswerk specifiek op het maatjesproject.
3. €10 dzd. is onderdeel van de bezuiniging ‘Vermindering activiteiten 
ontmoeting volwassenen’.

26 1Burap 
raadsvoorstel

02-06-2022 Velsen 
Lokaal

Typo:Overzicht B 
ontwikkelingen in samenloop 
met de perspectiefnota 2023
Waarom staat er in dit 
overzicht nog een PM bij 9.1.3
en is er niet een inschatting 

Omdat we nog niet kunnen inschatten om welk bedrag het gaat en wanneer
dit gaat spelen. Daarom is het als PM opgenomen. 
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gedaan als hier mogelijk 
middelen voor nodig zijn?

27 PN 02-06-2022 Velsen 
Lokaal

Waarom zijn er zoveel PM-
posten opgenomen?

We hebben bij de perspectiefnota geprobeerd zoveel mogelijk een 
financiële inschatting te maken. Van een aantal posten is dit nog niet gelukt,
bijvoorbeeld omdat er nog niet voldoende gegevens aanwezig zijn om dit 
reëel in te schatten. Deze posten zijn daarom als PM opgenomen.  

28 PN 02-06-2022 Velsen 
Lokaal

P10: In 2022 gaan we praten 
over het wel of niet 
voortzetten van de CZM en de
alternatieven.
Op welke veronderstellingen 
zijn de bedragen van 200.000 
en respectievelijk 225.000 
gestoeld?

Het schrijven van de teksten over de CZM heeft het onderzoek over het wel/
niet voortzetten van de CZM gekruist. Inmiddels is het voorstel om de CZM 
vanaf 2023 voort te zetten en de gemeentelijke bijdrage te verlagen. 
Daarmee is het voorstel om in 2022 het tekort a € 153.675,- op te vangen 
en om in 2023 en 2024 € 124.000 aan het budget toe te voegen. Hiermee 
wordt de oorspronkelijke bezuiniging die in 2021 is ingevoerd, 
teruggedraaid.

29 PN 02-06-2022 Velsen 
Lokaal

Op pagina 9 in de 
Perspectiefnota staan 
negatieve kosten voor het 
beschermd wonen 
opgenomen, op pagina 10 
staan exact diezelfde 
bedragen opgenomen, echter 
dan positief
Klopt dit wel en zo ja, dan 
graag meer uitleg.

De perspectiefnota is uitgegaan van de invoering van een objectief 
verdeelmodel (voor nieuwe cliënten) die een indicatie ontvangen per 1 
januari 2023. Ook is uitgegaan van het vereveningsafspraken zoals deze in 
het gemeenschappelijk orgaan zijn vast gesteld. Om deze reden hadden wij
de uitgaven in inkomsten aan elkaar gelijkgesteld.
Inmiddels heeft de staatssecretaris voor VWS medegedeeld dat de 
wetswijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning over het 
woonplaatsbeginsel uitgesteld. Hiermee is ook de invoering van het 
objectieve verdeelmodel uitgesteld en ontvangen gemeenten per ingang 
van 1 januari 2023 geen eigen middelen van het Rijk voor beschermd 
wonen. De gemeente Velsen heeft dus in 2023 daarmee aam de lastenkant
niet te maken met zorgkosten voor beschermd wonen. Binnenkort 
informeren wij wat de gevolgen zijn voor de invoering van het 
gemeenschappelijk orgaan per 1 januari 2023. De gevolgen nemen wij ook 
op definitieve begroting voor het gemeenschappelijk orgaan, en in de 
gemeentelijke begroting voor 2023.
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30 PN 02-06-2022 Velsen 
Lokaal

Op pagina 11 in de 
Perspectiefnota wordt 
gesproken over de 3 
bezuinigingsmaatregelen 
aanscherpen indicatie richtlijn 
WMO die jaarlijks een 
besparing van 1.090.000 
moeten gaan opleveren. Deze
zien we echter niet terug in de
financiële overzichten.
Klopt dit wel ?

Het bedrag van € 1.090.000 maakt reeds onderdeel uit van de 
bezuinigingsmaatregelen die in de begroting zijn verwerkt; derhalve komt 
het nu niet meer terug in de financiële overzichten als afwijking. Voor een 
goed inzicht zijn de maatregelen wel in de perspectiefnota benoemd.

31 PN 02-06-2022 Velsen 
Lokaal

Het Rijk heeft een eerlijkere 
hogere eigen bijdrage aan 
voor de huishoudelijke hulp. 
Deze gaat echter pas in per 
januari 2025. We verwachten 
dan een terugloop in de extra 
kosten. We breiden nu de 
WMO formatie uit, maar deze 
loopt niet terug in 2025.
Waarom loopt dit niet 
gelijktijdig terug?

De aangekondigde eerlijkere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is nog 
niet uitgewerkt. We verwachten dat dit zal leiden tot meer inkomsten uit de 
eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Doordat nog niet bekend is hoe de 
regeling eruit zal zien, weten we nog niet wat voor invloed het zal hebben 
op het aantal meldingen. Vandaar dat de formatie niet gelijktijdig terugloopt.

32 PN 02-06-2022 Velsen 
Lokaal

Op pagina 13 lezen we dat er 
30.000 wordt vrijgemaakt voor
inboedel opslag na 
huisuitzetting.
Hoeveel ontruimingen 
verwachten we dan? Hoeveel 
waren dit er in voorgaande 
jaren?

Op 1 oktober 2020 trad de herziening van het beslag- en executierecht in 
werking. Tot nu toe zijn er jaarlijks zo’n 16 huisuitzettingen. Met dit aantal is 
ook rekening gehouden in de begroting.

33 1Burap 11-06-2022 D66 Pagina 5: Over Rijksmiddelen De meicirculaire heeft meer duidelijkheid gebracht over de Rijksmiddelen 
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klimaatakkoord: “meer 
duidelijkheid wordt begin april 
2022 verwacht.” Is deze 
duidelijkheid er en wat is de 
impact op de uitvoering van 
projecten?

voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Voor Velsen gaat het om een bedrag van € 416.559 voor de 
uitvoeringskosten van het klimaatakkoord.
Hoe dit bedrag zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten vraagt een 
zorgvuldige analyse en keuzes.
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de continuïteit van de dossiers uit 
het huidige programma, overige financiering (oa subsidies), 
maatschappelijke ontwikkelingen en ook het nieuwe raadsprogramma.
Een voorstel wordt mee genomen in de begroting 2023.

34 1Burap 11-06-2022 D66 Pagina 5: SHIP: wanneer is er
meer duidelijkheid over 
financiering? Redden we het 
voor 1 september? Wat 
gebeurt er met SHIP zonder 
duidelijkheid voor 1 
september?

SHIP is tot 1 oktober sowieso open. Er wordt -onder regie van Velsen- met 
partners nu onderzocht of vanuit een vernieuwd inhoudelijk concept SHIP 
een doorstart kan krijgen. Een extern bureau gaat daar nu mee aan de slag.
De tijd begint echter wel te dringen. Het is dus niet zeker of we het op tijd 
gaan halen. Focus ligt nu eerst op het nieuwe inhoudelijke concept. Daarna 
wordt bekeken welke partners mee willen doen aan SHIP 2.0 en wat dat 
dan eventueel financieel zou betekenen voor de gemeente Velsen. 
De verlenging van het huidige SHIP (van maart tot 1 oktober) wordt door 
een aantal partners in het Noordzeekanaalgebied gefinancierd. Maar de 
Provincie is “hoofdaannemer” en heeft alle facilitaire zaken onder haar regie
(vergunningen, contracten voor grond cq exploitatie). Zij hebben 
uitgesproken die rol niet meer op zich te willen nemen. De vraag is wie die 
rol  -al dan niet tijdelijk en ter overbrugging- op zich kan/wil nemen. Dat zal 
de komende periode  verder worden bekeken.

35 1Burap 11-06-2022 D66 Pagina 13: Kunstform mag 
het gebouw max. 5 jaar 
gebruiken. Onderhoud voor 
160.00 euro. Welk onderhoud 
wordt hier bedoelt? Wordt het 
gebouw ook beter geïsoleerd 
ivm stijgende energiekosten? 

Het betreft achterstallig groot onderhoud en in verband met de sloop op 
korte termijn wordt het gebouw niet beter geisoleerd.
Kunstform heeft een bruikleenovereenkomst en deze wordt door de 
gemeente gecontinueerd.  

Raadsvragen 1e bestuursrapportage en perspectiefnota 2022                                                        11



NR 1Burap= 1e 
bestuurs-
rapportage

PN = 
Perspectiefnota

Datum 
ontvangst

Partij Vraag Antwoord 

Wat betekent dit voor het 
huurcontract van Kunstform 
daar zij momenteel naar eigen
zeggen geen 
huurovereenkomst hebben en
daardoor in moeilijkheden 
komen met aanvragen 
subsidies (continuïteit moet 
gegarandeerd kunnen 
worden) en ook geen 
juridische status 
(bescherming).

36 1Burap 11-06-2022 D66 Pagina 13: Energie-armoede: 
hoeveel inwoners verwacht de
gemeente te kunnen helpen 
met deze middelen van het 
Rijk? Hoe zorgt de gemeente 
dat de meest effectieve 
maatregelen per woning 
ingezet worden? Andere 
gemeenten (bijv Den Haag en
Haarlem) hebben 
laagdrempelige regelingen 
voor inwoners die 
maatregelen treffen om 
minder gas te verbruiken. 
Past een dergelijke regeling 
ook bij de plannen in Velsen?

We hebben de doelgroep in kaart gebracht door gegevens (inkomen + 
bouwjaar woningen) te combineren. Het is moeilijk te zeggen om hoeveel 
huishoudens het gaat omdat de gegevens op straatniveau zijn. Wél weten 
we dat het gros van de doelgroep in sociale woningbouw woont. Omdat de
Rijksuitkering (er is een aankondiging gedaan van een 2e tranche, we 
verwachten in totaal € 800.000) te weinig is om i.s.m. met de 
woningbouwcorporaties iets aan de schil van het huis te doen (zoals 
spouwmuur-, dak- of bodemisolatie), werken we een aanbesteding uit 
waarbij de aanpak met energiecoaches uitgebreid wordt conform de 
aanpak omschreven op www.energiearmoede.nl. Daarnaast gaan we na of 
er financiële ruimte is om de doelgroep in de bijzondere bijstand te 
ondersteunen met een witgoedregeling, waarbij oudere apparaten 
vervangen worden door een nieuw energiezuinig model.

37 1Burap 11-06-2022 D66 Pagina 41-42-43: In het 
overzicht van moties 
ontbreken de (aangenomen) 

Zie bijlage voor uitgebreide antwoord.
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moties 23 tot en met 26 uit 
2021.

38 PN 11-06-2022 D66 Pagina 4:
‘naast de autonome 
ontwikkelingen zijn er 
bezuinigingen die niet 
gerealiseerd kunnen worden’ 
Welke bezuinigingen kunnen 
niet gerealiseerd worden?

In de tabel op pagina zijn de niet gerealiseerde bezuinigingen opgenomen 
voor €463.000. Dit betreft:  
€ 279.000 Programma 1: Taakstelling Omgevingsdienst IJmond
€    4.000 Programma 4: Huur garagebox voertuig
€ 180.000 Programma 5: Taakstelling ambtelijke organisatie.

39 PN 11-06-2022 D66 Bovenop de niet 
gerealiseerde bezuinigingen 
uit vraag 1 komen er 
verspreid door de nota nog 
diverse extra niet 
gerealiseerde bezuinigingen 
voor
€55.000 regie en ontwikkeling
fysieke leefomgeving (pagina 
15)
€279.000 taakstelling ODIJ 
terug draaien (pagina 24)
€54.000 st welzijn voor 
eenzaamheid ouderen (p 30)
€180.000 taakstelling 
ambtelijk proceskosten(p34)
In totaal € 568.000 niet 
gerealiseerde bezuinigen, 
komt dit bedrag nog boven op
het bedrag uit vraag 1, dus in 
totaal € 1.031.000 niet 
gerealiseerde bezuinigen 

Nee, dit bedrag komt er niet bovenop. Hieronder een verduidelijking van de 
stand van zaken van de bezuinigingen:

Op pagina 7 van de 1e bestuursrapportage is de stand van zaken van de 
bezuinigingen opgenomen. Dit betreffen: 
a. € 279.000 Programma 1: Taakstelling Omgevingsdienst IJmond
b. €   55.000 Prgr 3: Versoberen inzet domein fysieke leefomgeving
c. €    4.000 Programma 4: Huur garagebox voertuig
d. €   37.000 Programma 4: Bezuinigingen dierenwelzijn
e. €   34.000 Programma 4: Info pagina
f. € 180.000 Programma 5: Taakstelling ambtelijke organisatie 
Totaal €589.000. 

Bezuinigingen a, c en f zijn in totaal €463.000 (zie tabel op pagina 4 van de 
perspectiefnota). 
 
Bezuiniging b. zie pagina 15: Toename (complexe) vergunningaanvragen in
relatie tot taakstelling versoberen inzet Fysieke leefomgeving
De verwachting is dat bezuiniging d. vanaf 2023 wordt gerealiseerd. 
Bezuiniging e. zie pagina 32: Infopagina. 
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welke in de begroting van 
2023 verwerkt gaan worden? 
Het overzicht in de Burap op 
pag 7 telt op tot € 589.000

40 PN 11-06-2022 D66 Dit jaar ontvangen we 
€86.000 extra geld voor 
RobuustRechtsbeschermings
systeem en gaan we dus ook 
extra besteden. Wat gaan we 
voor dit geld dit jaar nog extra 
doen?

In 2022 staan voor deze inkomsten nog geen uitgaven gepland. Er wordt 
onderzocht hoe dit vanaf 2023 het meest effectief is in te vullen. 

41 PN 11-06-2022 D66 Dit jaar ontvangen we 
€165.000 extra geld voor 
ondersteuning van de 
wijkteams, en gaan we dus 
ook extra besteden. Wat gaan
we voor dit geld dit jaar nog 
extra doen?

In Velsen is het Sociaal Wijkteam actief om inwoners te ondersteunen bij 
vragen over geldzaken en administratie, werk, gezondheid, wonen, 
vrijetijdsbesteding en sociale contacten.
De medewerkers van het Sociaal Wijkteam werken vanuit een centrale 
locatie (Sluis 751) in alle wijken van Velsen.
Op dit moment zijn we bezig met een plan voor de besteding van de extra 
middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld.  We willen het Sociaal 
Wijkteam beter vindbaar en toegankelijk maken, onder andere door het 
verbreden en doorontwikkelen van de toegang tot ondersteuning.
Het Sociaal Wijkteam speelt een belangrijke rol in het voorkomen of 
verergeren van problemen van kwetsbare inwoners (preventie). 
Deze rol gaan we verder versterken. 
Na de zomer komen we bij u terug met een nadere uitwerking van de 
plannen voor de besteding van deze extra middelen.

42 PN 11-06-2022 D66 Extra formatie
-WMO consulent administratie
en kwaliteitsmedewerker        
3.5 fte (pagina 12)
-Bibob coördinator 1fte (p 18)
-Informatie advies uitbreiding 

Er is in totaal  11,1 FTE aan structurele formatie bijgekomen, zie hieronder 
het totaaloverzicht van de nieuwe formatie. 

  
Domein/team Formatie

(aantal)  in
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2fte (pagina 20)
-Functioneel beheer 2fte (p21)
-Regisseur ondermijning extra
0.5 fte structureel 0.5fte  (p32)
-Extra capaciteit 
toezichthouders ondermijning 
(hoeveel?)? fte (p 32)
-Jeugd boa’s van incidenteel 
naar structureel 2 fte (p33)
-Jeugd boa’s van 2 naar 3; 1 
fte (p 33)
Klopt het dat de nota uitgaat 
van een structurele formatie 
toename van meer dan 12 fte 
voor 2023? Kunt u een 
actueel overzicht geven?

fte
  1-1-2022

Gemeente Velsen ambtelijke organisatie
Totaal

492,79

Directieteam
2,00

Concern Control
6,42

Programmamanagement
3,00

Bedrijfsvoering
97,43

Advies en Projecten
33,47

Informatie
33,11

Service en Ondersteuning
30,85

Samenleving
153,31

Regie en Opgaven
33,06

Participatie
42,57

Zorg
29,34

Ondersteuning-DS
10,92

Sport
37,42

Fysieke Leefomgeving
168,17

Beheer en Onderhoud
65,97

Vastgoed
10,47

Ondersteuning-DFL
16,64

Regie en Ontwikkeling
31,54

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
43,21

Publiek en Bestuur
62,46
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Advies en Strategie
29,04

Contact
25,89

Ondersteuning-DPB
7,53

 
 

Griffie
5,60

Gemeente Velsen Totaal 498,39

43 PN 11-06-2022 D66 Pagina 10: Collectieve 
zorgverzekering minima 
‘contract loopt in 2022 af. Er 
volgt een ambtelijk voorstel 
over het wel/niet voortzetten 
van de CZM en alternatieven’.
Hoe verhoudt deze opmerking
zich t.o.v. het bedrag extra 
budget € 225.000 dat ook 
voor 2024, 2025 en 2026 is 
opgenomen? Moet dit dan 
niet een PM zijn? Aan welke 
alternatieven wordt 
momenteel gedacht?

Zoals bij de sessie over de burap en perspectiefnota is aangegeven wordt 
een voorstel met alle details en keuzes zo spoedig mogelijk aan uw raad 
voorgelegd.

44 PN 11-06-2022 D66 Pagina 10: Aanpassing 
indexering zorgaanbieders 
jeugd. Is de compensatie van 
het Rijk € 150.000 
structureel? En dus 
structureel te weinig?

Deze structurele compensatie is bedoeld voor de stijging van de CAO-lonen
in de zorgsector en dus niet voor alle prijsstijgingen.

45 PN 11-06-2022 D66 Pagina 11. Toenemende 
vraag WMO. Vanaf 2022 
moet er jaarlijks een 

De besparing en de stijging zijn onafhankelijk van elkaar, maar hebben 
gezamenlijk uiteraard per saldo hun invloed op het totale WMO-budget.  De 
besparing wordt met diverse maatregelen gemonitord in hoeverre deze 
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besparing van € 1090000 
worden opgeleverd. Maar er 
worden ook door de groei en 
de late aanpassing 
abonnementstarief meer 
kosten verwacht: €850.00 in 
2023 en 2024, €400.00 in 
2025 en €200.000 in 2026. 
Kortom de besparing van € 
1090000 wordt nooit gehaald?

gerealiseerd wordt;  de stijgende groei van de vraag daarentegen zorgt voor
een stijging van de kosten.

46 PN 11-06-2022 D66 Pagina 14: De extra 
structurele subsidie à €90.000
aan de Stadsschouwburg 
staat opgenomen tussen de 
autonome ontwikkelingen. Dat
lijkt onjuist. Dit is toch een 
niet-autonome ontwikkeling? 
Wat houdt dit in en wat gaan 
ze precies met het extra geld 
doen?

De voorgestelde € 90.000 betreft een aanvulling in de exploitatie van de 
Stadsschouwburg. Deze aanvulling is nodig om de Stadsschouwburg 
financieel minder kwetsbaar te maken. De afgelopen jaren is de SSV na 
een financieel moeilijke periode weer helemaal in control gekomen. Tot juli 
2021 is verscherpt toezicht uitgevoerd door een externe toezichthouder. Zij 
heeft meermalen bevestigd dat de financiële situatie van de SSV kwetsbaar
blijft. Dit wordt veroorzaakt door een relatief laag subsidieaandeel in de 
exploitatie en door het feit dat er maar één zaal geëxploiteerd kan worden. 
Een aanvulling van € 90.000 structureel betekent dat het subsidieaandeel in
de exploitatie meer in lijn is met andere gemeenten. De SSV raakt hierdoor 
meer in balans. 
Het voorstel voor € 90.000 is voorgaande jaren opgenomen in voorstellen 
voor een toekomstbestendige schouwburg. Hierover heeft tot op heden nog 
geen besluitvorming plaatsgevonden. We werken toe naar besluitvorming 
over de toekomst van de schouwburg in de huidige raadsperiode. 
De raad heeft bij de begrotingsvaststelling 2022 wel ingestemd met een 
eenmalige subsidieverhoging van € 90.000 omdat deze aanvulling 
noodzakelijk is voor de exploitatie. Onderhavig voorstel betreft voortzetting 
van deze subsidieverhoging in het licht van het traject om te komen tot een 
toekomstbestendige schouwburg. 
Het bedrag is gebaseerd op de huidige situatie en geldt voor de periode tot 
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aan de verbouwing. Voor de daaropvolgende periode wordt een nieuwe 
berekening gemaakt over het subsidieaandeel in de nieuwe situatie”.

47 PN 11-06-2022 D66 Pagina 19: Waarom is er in 
2024 een nadeel van 
€90.000? (actualisatie 
grondexploitaties)

In de 1e Burap en de perspectiefnota is op basis van de laatste prospectie 
de begroting van de grondexploitaties aangepast met als resultaat een 
voordeel van € 1.389.000 in 2022, een voordeel van € 774.209 in 2023 en 
een nadeel van € 90.010 in 2024.
Naar nu blijkt is er bij de berekening een fout gemaakt en komt  het 
resultaat er als volgt uit te zien: een voordeel van € 749.308 in 2022, een 
nadeel van € 20.911 in 2023 en een voordeel van € 275.583 in 2024.

De 1e Burap en de perspectiefnota worden aangepast met de verbeterde 
cijfers.

48 PN 11-06-2022 D66 Pagina 20: Gestegen 
energielasten: welke 
maatregelen zijn er genomen 
om het energieverbruik van 
de gemeente te beperken incl 
de straatverlichting? Hoe 
heeft het energieverbruik per 
jaar van de gemeente zich 
ontwikkeld de afgelopen 
jaren?

Om het energieverbruik te beperken is de thermostaat van het 
gemeentehuis op 19 graden gezet. Verder zijn de afgelopen jaren de 
gemeentelijke panden verduurzaamd door isolatie, b.v. beter isolerend glas.
Voor de straatverlichting wordt vanaf 2013 bij nieuw te plaatsen of te 
vervangen openbare verlichting standaard een energie zuinig LED armatuur
toegepast. Het energieverbruik in 2020 en 2021 was lager dan de jaren 
hiervoor, doordat veel accommodaties gesloten waren tijdens de corona 
lockdowns.

49 PN 11-06-2022 D66 Pagina 23: Digitale 
toegankelijkheid: 30 websites,
7 applicaties: wat zijn de 
bezoekers- en/of 
gebruikersaantallen van de 
websites en applicaties?

Dit overzicht toont de websites waarbij het Webteam beheert of ondersteunt
bij beheer. Cijfers zijn van de afgelopen 30 dagen en kunnen ook voor een 
langere periode worden afgegeven (6 maanden, 1 jaar, etc.) als daar 
behoefte aan is.

Website Paginaweergaves Unieke bezoekers

www.velsen.nl 105.788 63.394

www.swtvelsen.nl 767 515

www.velsenwijzer.nl 5.430 2.787
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50 PN 11-06-2022 D66 Pagina 32: Infopagina. Hoe 
verhoudt de zorg voor een 
verminderd bereik zich tot de 
groei van het aantal Nee-Nee 
stickers. Wordt daardoor niet 
sowieso een groeiende groep 
inwoners niet bereikt?

Wij hebben momenteel geen zicht op de groei van het aantal nee-nee 
stickers. Wel ontvangt nog steeds een aanzienlijk groot deel van onze 
inwoners de Jutter/Hofgeest. Wat aan geeft dat er behoefte is aan 
informatie op papier. Daarnaast is bekend dat een deel van de inwoners 
niet online kan of wil. Voor deze inwoners willen wij de juiste informatie 
blijven bieden over de gemeente via dit kanaal.

51 PN 13-06-2022 PvdA Techport Innovation Centre is 
een initiatief samen met Tata 
Steel, het Nova College en de
provincie. Nu ligt het Nova 
College in de gemeente 
Beverwijk en Tata deels. Kan 
het college toelichten waarom
dit niet opgepakt wordt in 
IJmondiaal verband?

Het Techport Innovation Centre (TPIC) wordt gesitueerd naast de 
bedrijfsschool Tata Academy in Velsen-Noord. Het TPIC komt daarmee 
volledig op Velsens grondgebied te liggen. De bijdrage van Velsen aan het 
Techport Innovation Centre is gereserveerd als onderdeel van het 
‘impulsproject Techport’, en is bedoeld om een extra impuls te geven aan 
het bredere programma, de activiteiten en de doorontwikkeling van 
Techport. Gemeente Beverwijk en Heemskerk zijn als partners bij Techport 
betrokken, en leveren via de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) 
jaarlijks een financiële bijdrage aan het Techport meerjarenprogramma. 
Binnen het regionaal economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 
2017’ is de maakindustrie/Techport benoemd als belangrijk speerpunt.

52 PN 13-06-2022 PvdA Kan het college een 
toelichting geven op waarom 
het aantal aanvragen CZM is 
gestegen?

De regeling is voor steeds meer mensen een goed en aantrekkelijk 
alternatief.

53 PN 13-06-2022 PvdA We verhogen de tarieven voor
GI’s naar het landelijk 
gemiddelde. Dit is nodig om 
de kwaliteit van zorg te 
kunnen waarborgen, maar zit 
een deel van die stijging van 
de tarieven in de afgelopen 
jaren niet ook in de stijging 

Vanuit de gemeente controleren wij de gecertificeerde instellingen niet op 
hun (inhoudelijke) verslagleggingen. Wel denken we als gemeente na over 
hoe we de administratieve last verlichten en werkdruk verlagen door met de
regio’s in Noord-Holland afspraken te maken en te komen tot een uniforme 
werkwijze voor de inzet van de jeugdhulp. Te denken valt aan 
eenduidigheid op formulieren en verduidelijking van aanmeldroutes per 
(samenwerkende) regio’s.
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van de administratieve last? 
Kunnen we als gemeente ook 
besparen door efficiëntere 
controles die meer aansluiten 
op de verslaglegging die de 
organisaties toch al doen en 
zo de administratieve last 
voor instellingen omlaag 
brengen?

54 PN 13-06-2022 PvdA Nu de crisisbeoordeling voor 
jongeren niet langer vergoed 
wordt door de 
zorgverzekering, maar een 
verantwoordelijkheid wordt 
van de gemeente, hoe gaat 
het dan met de financiën. 
Komen er middelen van het 
Rijk naar de gemeenten? En 
zo ja, hoeveel en is dit 
genoeg? Zo nee, hoe wil het 
college dit financieren?

Nu de crisisbeoordeling voor jongeren niet langer vergoed wordt door de 
zorgverzekering, maar een verantwoordelijkheid wordt van de gemeente, 
hoe gaat het dan met de financiën. Komen er middelen van het Rijk naar de
gemeenten? En zo ja, hoeveel en is dit genoeg? Zo nee, hoe wil het college
dit financieren?

55 PN 13-06-2022 PvdA De producten zorg met verblijf
en ambulant binnen de 
jeugdzorg worden 
geïndexeerd. Is er bij die 
indexatie bij zorg met verblijf 
ook rekening gehouden met 
de stijgende energiekosten 
waar woonvormen binnen 
zorginstellingen ook mee te 
maken krijgen? Waar is de 

De producten zorg met verblijf en ambulant binnen de jeugdzorg worden 
geïndexeerd. Is er bij die indexatie bij zorg met verblijf ook rekening 
gehouden met de stijgende energiekosten waar woonvormen binnen 
zorginstellingen ook mee te maken krijgen? Waar is de stijging van de 
ambulante zorg met 3% duurder op gebaseerd?
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stijging van de ambulante 
zorg met 3% duurder op 
gebaseerd?

56 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt verwacht dat het 
aantal aanvragen voor 
dagbesteding en daarmee het
aantal WMO-aanvragen stijgt.
Waar is deze verwachting op 
gebaseerd en wat is hiervan 
terug te zien in Q1 en Q2 van 
2022? En welk effect heeft het
stijgen van deelname aan 
dagbesteding op de 
eenzaamheid? Kan het 
college aangeven welke 
besparing dit oplevert voor de 
zorg ?

In de perspectiefnota hebben wij aangegeven dat we verwachten dat de 
bezettingsgraad omhoog gaat. We hebben daarmee niet gezegd dat het 
aantal Wmo aanvragen voor de dagbesteding omhoog gaat. We zien vooral
dat door het stoppen van de coronamaatregelen mensen hun indicatie weer
volledig gebruiken. Vanwege de maatregelen gingen mensen niet of 
minder. In Q1 en Q2 zien we al een stijging van kosten terug. 
Door de coronamaatregelen hadden mensen minder sociaal contact, nu 
kunnen mensen weer naar de dagbesteding. Mogelijk voelen ze zich 
hierdoor ook minder eenzaam. 
Wij kunnen niet bepalen welke invloed de inzet van de dagbesteding heeft 
op de kosten van de zorgverzekeringswet.

57 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt beschreven dat er 
een zichtbaar stijgende trend 
is van WMO-aanvragen en 
een groei wordt verwacht van 
5%. Wat voor aanvragen 
betreft dit. Zijn dit incidentele 
kosten voor bijvoorbeeld 
hulpmiddelen of betreft het 
juist de langdurige 
zorgtrajecten?

De stijging is Wmo breed, dit kan dus alle vlakken betrekken

58 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt aangegeven dat de 
WMO-formatie uitgebreid 
dient te worden met 3,5 FTE. 
Kan het college toelichting 

In 2021 zagen we het aantal aanvragen voor de Wmo-voorzieningen snel 
stijgen, met name voor begeleiding en hulp bij het huishouden. Het aantal 
binnengekomen Wmo meldingen was in 2019 ongeveer 3200, in 2020 
ongeveer 3300 en in 2021 gestegen tot rond de 4000. 
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waar deze uitbreiding voor 
bedoeld is? Hoeveel 
beoordelingen worden per 
jaar toegewezen  en hoeveel 
worden afgewezen? Is er 
onderzoek gedaan naar een 
ander toewijzingssysteem dan
het huidige?

We verwachten dat de stijging van het aantal inwoners dat 
een beroep doet op de Wmo doorzet. Om deze meldingen te kunnen 
behandelen, is een uitbreiding van de formatie van de Wmo nodig. Wij 
hebben op een aantal punten de indicatiestelling voor de Wmo al 
aangepast om efficiënt te werken, bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp 
door middel van een lichte toets te indiceren.

59 PN 13-06-2022 PvdA Hoe vaak overlegt het RET en
wat doet dit team precies? 
Wat is de inbreng van 
organisaties die het werk 
uitvoeren en de expertise al in
huis hebben?

Iedere jeugdhulpregio in Nederland richt een Regionaal Expertise Team 
(RET) in. Het RET wordt ingebed in de bestaande jeugdhulp structuur en 
vormt de centrale plek voor complexe casuïstiek. Hierdoor kan casuïstiek 
sneller, effectiever en efficiënter worden opgepakt. De gemeenten in de 
regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond richten dit team samen in. Het doel 
van het RET is een goed vindbare plek waar jeugdigen, ouders en 
professionals worden geholpen met het vinden van oplossingen voor 
meervoudige complexe hulpvragen. Het RET ondersteunt en versterkt de 
betrokkenen. Tevens levert het RET een bijdrage aan een lerend 
jeugdstelsel door te leren van casuïstiek. Afhankelijk van de specifieke 
casuïstiek wordt de inzet, samenstelling en intensiteit van betrokken 
professionals binnen het RET bepaald. 

Het RET bestaat uit een procesregisseur. Die pakt een casus op en 
bepaald in samenspraak met de al betrokken partijen wat er nodig is. Indien
nodig is er een vast team aan deelnemers binnen het RET aanwezig die 
ingezet kunnen worden op hun specifieke expertise en een pool 
ervaringsdeskundigen. De expertise die aanwezig is bij de partijen die al bij 
de casus betrokken zijn wordt altijd gebruik van gemaakt. Er wordt alleen 
aanvullende expertise ingezet indien dat nodig is voor een casus. 

60 PN 13-06-2022 PvdA Hoeveel 
jeugdzorgplusvoorzieningen 

Voor Velsen zijn de Jeugdzorgplus aanbieders Levvel en Parlan. Beiden 
hebben een kleinschalige woonvoorziening in Velsen. Beide locaties zitten 
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hebben we in Velsen en waar 
wordt leegstand verwacht?

vol en daar wordt op dit moment geen leegstand verwacht. 

61 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt aangegeven dat 
jongeren langer in de 
jeugdhulp verblijven. Wat is 
de reden dat trajecten langer 
duren en welke maatregelen 
zijn nodig om dit te 
verbeteren?

We zien dat dit een landelijke trend is die ook al in het Andersson Elffers 
Felix (AEF) rapport ‘Onderzoek naar structurele middelen jeugdhulp’ werd 
gesignaleerd. We horen vanuit zorgaanbieders en het CJG als reden dat de
zorgvragen steeds complexer en meervoudig worden. 
Tevens is het de (maatschappelijke) vraag of de inzet van jeugdhulp altijd 
de beste oplossing is.
Vanuit de aanbieders voor de Kamer Training Centra’s (KTC) horen we al 
geruime tijd dat uitstroom stagneert als gevolg van een tekort aan passende
woonruimte voor de jongeren.

Benodigde maatregelen: landelijk is inmiddels onderkend dat normalisatie 
noodzakelijk is (oftewel minder problematiseren) en dat daarvoor een brede
maatschappelijke discussie moet worden gevoerd. 

In Velsen heeft CJG dit aspect al opgenomen in de intakegesprekken die 
door hun coaches worden gevoerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt 
met CJG als het gaat om de beoordeling van verlengingsverzoeken. Hierbij 
wordt nadrukkelijk gekeken naar de vraag waarom de verlenging 
noodzakelijk is. Waarom is in de initieel toegekende behandelperiode het 
behandeldoel niet behaald? We verwachten dat dit op termijn zal leiden tot 
een daling in het aantal verlengingen en daarmee ook in het dalen van de 
gemiddelde trajectduur.

62 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt een structurele extra 
investering van € 90.000 
gevraagd voor de 
stadsschouwburg. Is hierbij 
rekening gehouden met de 
teruglopende 
bezoekersaantallen?

In het bedrag voor de structurele aanvulling van de subsidie is geen 
rekening gehouden met teruglopende bezoekersaantallen die dit jaar 
zichtbaar zijn als gevolg van corona. 
Het bedrag is de afgelopen jaren meermalen naar voren gekomen en is 
gebaseerd op het normaliseren van het subsidieaandeel in de exploitatie 
van de SSV t.o.v. andere schouwburgen en gemeenten. De landelijke trend 
van teruglopende bezoekersaantallen als gevolg van corona vangt de SSV 
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vooralsnog op uit de incidentele middelen die als gevolg van corona-
maatregelen zijn verstrekt. Deze middelen zijn gericht op compensatie en 
op herstel. Het stimuleren van theaterbezoek na corona valt hier onder. We 
kunnen niet voorspellen hoe de ontwikkelingen rondom bezoekersaantallen 
de komende jaren zullen zijn. Dit is ook landelijk onderwerp van gesprek.

63 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt in de perspectiefnota
ingezet op veel extra 
coördinatorenfuncties op 
verschillende 
domeinen/thema’s en 
uitbreiding van uren voor 
reeds bestaande 
coördinatoren/adviseurs. Kan 
het college toelichten waarom
de keuze is gemaakt om te 
investeren in 
coördinatoren/adviseurs en 
niet in uitvoering?

Wanneer er in de perspectiefnota wordt gesproken over het structureel 
maken van uren of het verruimen van de uren van coördinatoren, wordt 
daarmee gedoeld op de inhoudelijke coördinatoren of adviseurs die beleid 
maken en uitrollen binnen de organisatie, zodat de uitvoering weet hoe we 
diffuse en complexe vraagstukken uit de samenleving het hoofd kunnen 
bieden. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag voor structurele bekostiging 
van de bibob coördinator, die houdt zich op dit moment bezig met het 
opzetten van het proces en het uitrollen van het bibob beleid, zodat de 
uitvoering weet waar zij aan dienen te voldoen om ook rechtmatig te kunnen
werken. Hiermee vormen de uitvoering en de coördinatoren een 
samenwerkend geheel waarin helder is op welke wijze de maatschappelijke
opdracht plaatsvindt en we kennis en kunde binnen de organisatie aan 
elkaar weten te verbinden.

64 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt gevraagd om extra 
incidenteel budget voor city 
marketing. Kan het college 
een toelichting geven waarom
de organisatie nog incidentele
subsidie nodig heeft?

Bij de begrotingsbehandeling is afgesproken om Citymarketing in 2022 te 
continueren, maar nog niet structureel. Dit had te maken met de beperkte 
financiële ruimte in het meerjarenperspectief en het ruimte bieden aan de 
nieuwe raad. Vanwege continuïteit en het zijn van een betrouwbare 
overheid is het voorstel om dit ook voor 2023 te doen. In de perspectiefnota 
volgend jaar kan de raad, na uitwerking van raadsakkoord en 
collegeprogramma, een beslissing nemen over een eventuele structurele 
subsidie.

65 PN 13-06-2022 PvdA Er wordt gesproken over het 
terugdraaien van een deel 
van de laatste bezuinigingen 
van het welzijnswerk. Wij 
zouden graag inzicht krijgen 

Deel 1: “Wij zouden graag inzicht krijgen in de bezuinigingen die het 
welzijnswerk opgelegd heeft gekregen over de afgelopen 5 jaar?”  
In 2017, 2018 en 2019 heeft de gemeente geen bezuinigingen uitgevoerd 
die effect hebben gehad op het welzijnswerk. Sinds 2019 hebben er twee 
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in de bezuinigingen die het 
welzijnswerk opgelegd heeft 
gekregen over de afgelopen 5
jaar? Het preventieve veld is 
behoorlijk uitgekleed en de 
zorgkosten stijgen jaarlijks. 
Hoe verhoudt dit zich tot 
elkaar?

grote bezuinigingen plaatsgevonden. 
In 2020 betrof dat een bezuiniging van €250.000,- op subsidies. Het 
collegebericht met het totale overzicht van deze bezuiniging en de effecten
op toekomstige jaren treft u in de bijlage. 
Deze bezuiniging op subsidies betrof specifiek €43.324,- op 
ontmoetingsactiviteiten. Bij de uitvoering hiervan is het budget bezuinigd 
maar heeft het geen effect gehad op het welzijnswerk. De kosten zijn toen 
bijvoorbeeld gevonden in het inmiddels gesloten Buurthuis de Driehoek, 
die kosten stonden nog wel op de begroting, maar het pand was al niet 
meer in gebruik. 
Bij de vaststelling van de begroting van 2021 is besloten om Stichting 
Welzijn Velsen in 2022 een bezuiniging van €202.000,- op te leggen. Om 
deze bezuinigingen uit te voeren wordt er een groter beroep gedaan op 
vrijwilligers. De vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol in de 
buurthuizen. Stichting Welzijn Velsen zet zich in om ondanks de 
bezuiniging zoveel mogelijk activiteiten en aanbod voor onze kwetsbare 
inwoners in stand te houden. 
 

Deel 2: Het preventieve veld is behoorlijk uitgekleed en de zorgkosten 
stijgen jaarlijks. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
De bezuinigingen op welzijnswerk zijn merkbaar voor onze inwoners. Er is 
minder professionele inzet in de buurthuizen en er worden veel 
activiteiten door vrijwilligers verzorgd. Of er een direct verband is tussen 
het welzijnswerk en de zorgkosten is moeilijk aantoonbaar, maar het is 
natuurlijk wel voorstelbaar. Met de inzet van de sociaal wijkteams 
proberen we dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Het doel van de 
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sociaal wijkteams is om problemen vroegtijdig op te sporen, lichtere 
vormen van zorg te bieden om daarmee zwaardere vormen van zorg en/of 
problematiek te voorkomen.

66 PN 13-06-2022 PvdA Kan het college een 
toelichting geven op de 
uitbreiding van een extra 
jeugdboa.  Wat is het doel van
de uitbreiding en welk effect 
wordt hiermee bereikt?

Op dit moment zijn er 2 JeugdBOA’s actief in heel de gemeente Velsen. Dit 
is sinds de aanvang van de pilot april 2021. In die tijd was het doel: “het 
inzichtelijk maken van wie er op straat overlast veroorzaakt en welke 
jeugdgroepen er zijn”. Inmiddels hebben wij contact met en zicht op ruim 
150 jongeren. Uit deze contacten krijgen wij hulpvragen, doen we 
thuisgesprekken en onderhouden wij het contact om een zo goed mogelijke 
band op te bouwen met de jeugd. Daarnaast zijn wij actief op sociale media 
om te weten te komen wat er speelt onder de jeugd en wat de nieuwe 
ontwikkelingen zijn binnen de groepen. Het jeugdnetwerk, bestaande uit 
Jongerenwerk, Straathoekwerk, Halt, politie en gemeente is erg belangrijk 
voor de samenwerking. Met de informatie die de JeugdBOA’s ophalen 
nemen zij een belangrijke rol in in de realisatie van een effectieve en 
gecontroleerde aanpak van jeugdoverlast tussen de partners uit het 
netwerk. Ten slotte leveren de JeugdBOA’s een actieve bijdrage aan de 
doorontwikkeling van het team (THOR). Zij leren collega’s hoe om te gaan 
met jeugd, wat te doen als ze jeugd aantreffen in hun wijk en hoe de 
informatie uit de wijk effectief te verzamelen. Daarnaast houden de 
JeugdBOA’s zich bezig met de wijksurveillance en de meldingen vanuit de 
gemeente/inwoners.

Op dit moment ontstaat op verschillende plekken in de gemeente jonge 
aanwas bij overlastgevende groepen (jeugd van 12-13-14 jaar oud). Het is 
van belang om met deze jonge jeugd actief in contact te komen en dit 
contact te kunnen onderhouden. Zij zijn nu nog goed bereikbaar, 
benaderbaar en bij te sturen in hun gedrag. Gezien de vele taken en 
ontwikkelingspunten kunnen de JeugdBOA’s met hen minder actief het 
contact aangaan dan zij zouden willen. Dit zou met extra inzet beter kunnen
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worden gedaan waardoor wij over een tijd nog steviger in de gemeente 
staan met betrekking tot de ontwikkeling van opgroeiende jeugd en het 
leefbaar houden van de wijken. 

Met de huidige bezetting/uren is het onmogelijk om al deze taken zorgvuldig
uit te voeren. De JeugdBOA’s stellen op dit moment prioriteiten, omdat dat 
anders ten koste gaat van de kwaliteit welke zij willen leveren. Wanneer er 
een uitbreiding van twee naar drie FTE JeugdBOA wordt gerealiseerd, 
kunnen zij meer zaken oppakken. 

Bijlage behorende bij vraag 37:

Gevraagde actie Actie 1e Burap 2022 Status Naam

2021-23 “Zorgcowboys”  Zich in te zetten om te waarborgen dat zorggelden
ook daadwerkelijk besteed worden aan zorg en 
dat aan de voorkant te regelen d.m.v. duidelijke 
inkoopeisen in de aanbesteding. Bijvoorbeeld 
door naar voorbeeld van de provincie Friesland 
een maximum winst in te stellen voor 
zorgaanbieders.

  Naar wegen te zoeken om grote winsten te 
kunnen opsporen en zogenaamde zorgcowboys 
te kunnen ontdekken.

Onze jeugdzorgaanbieders zijn 
regionaal gecontracteerd (IJmond en 
Zuid-Kennemerland). Vanuit regionaal
contractmanagement wordt gekeken 
naar o.a. winstpercentages. Indien 
daar aanleiding toe is wordt 
betreffende aanbieder om een 
toelichting gevraagd. Daarnaast zijn 
onze aanbieders contractueel 
verplicht om jaarlijks een 
productieverklaring af te geven 
waaruit blijkt dat de zorg rechtmatig is

In behandeling
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gedeclareerd.

Het opnemen van maximale 
winstpercentages in contracten is 
geen goed idee. Dit nodigt 
kwaadwillende partijen juist uit om 
winsten weg te sluizen waardoor we 
nog moeilijker zicht hebben op 
eventuele misstanden.

Vanuit Haarlem is een pilot gestart 
om de gecontracteerde 
jeugdzorgaanbieders te monitoren 
aan de hand van een aantal risico 
indicatoren zoals die o.a. door Follow 
the money zijn geïdentificeerd. 
Hiertoe is een proefabonnement 
afgesloten bij CompanyScan. De 
gemeente Velsen heeft ook de 
beschikking over een proefaccount.

2021-24 Leesbaarheid voor 
mensen met Dyslexie

 Te onderzoeken, samen met inwoners uit de 
doelgroep, hoe toegankelijk en leesbaar onze 
huidige huisstijl en communicatie-uitingen zijn 
voor inwoners met dyslexie.

 Indien dat nodig zou blijken, over te gaan op een 
dyslexievriendelijke huisstijl en communicatie-
uitingen (zowel voor de interne als voor de 
externe communicatie). De raad ziet het resultaat 
hiervan graag voor 1 februari tegemoet.

-We gebruiken de schreefloze 
lettertypes Arial (12) en Gotham in 
communicatie-uitingen, geschikt voor 
dyslectici. 
-Hier maakten we de interne 
organisatie bekender mee.
-We onderzoeken de mogelijkheid om
de standaard vormgeving binnen de 
huidige tekstverwerkingspakketten 
vast te zetten. 
-Er loopt een programma online 
dienstverlening waarmee we met 
verschillende projecten de online 
dienstverlening, en dus de 
digitoegankelijkheid, verder 
verbeteren en laten landen in de 
organisatie.

In behandeling

2021-25 “Aansluiten bij de race  Zich aan de sluiten bij de Race to Zero en de raad De aanmelding bij de Race to Zero is In behandeling Jacqueline Koster
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to zero” te informeren op welke thema’s de gemeente 
welke commitment heeft gegeven;

 Te bezien hoe dit ondersteunend kan werken bij 
het Velsense Klimaatakkoord;

 Partners in het Velsense Klimaatakkoord te wijzen
op de Race to Zero, zodat ook zij hun voordeel 
van dit initiatief kunnen doen.

in voorbereiding. Die aanmelding 
heeft even op zich laten wachten tot 
de aanstelling van de regisseur voor 
het Lokaal Klimaatakkoord

2021-26 Geen onteigening van 
(agrarische en groene 
recreatieve) bedrijven en 
alternatief voor uitbreiding 
Natuurnetwerk Nederland

 Roept het provinciaal bestuur op om de Velsense 
ondernemers meer alsgelijkwaardige partner te 
benaderen en gezamenlijk met deze ondernemers
teproberen tot een oplossing te komen;

 Roept het provinciaal bestuur op om in de 
doorontwikkeling van het NNN, alle 
maatschappelijke belangen goed af te wegen;

 Roept het provinciaal bestuur op om het 
instrument van gedwongen onteigening van 
(agrarische) percelen in de gemeente Velsen niet 
in te zetten in het kader van het NNN;

 Roept het provinciaal bestuur op om de 
begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland 
(opnieuw) te bekijken en ter compensatie 
alternatieve gebieden hieraan toe te voegen om 
zo de diversiteit van landschappen in de 
binnenduinrand te behouden;

 Verzoekt het college van burgemeester en 
wethouders om binnen de interbestuurlijke 
verhoudingen alles op alles te zetten om, wanneer
er geen overeenkomst kan worden gevonden met 
de Velsense ondernemers, te zoeken naar 
alternatieve locaties in de binnenduinrand voor 
natuurontwikkeling;

 Verzoekt het college van burgemeester en 
wethouders zich in te zetten om gedwongen 
onteigening te voorkomen van ( agrarische ) 
percelen in de gemeente Velsen in het kader van 

Op 25 december vorig jaar is de 
motie namens Sebastian naar Esther 
Rommel gestuurd met in de CC 
Marijn Bos, projectleider realisatie 
NNN, zie bijlage.

 

De provincie heeft in de tussentijd al 
veel gedaan om de communicatie met
betrokken ondernemers te verbeteren
en het Plan van Aanpak gaat uit van 
betrokkenheid van ondernemers bij 
de realisatie van de doelstellingen 
van het NNN. De inzet is om er 
gezamenlijk uit te komen. Anderzijds 
zijn er geen harde uitspraken dat 
onteigening nooit in beeld zal komen.

In behandeling 
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de provincie Noord Holland;
 Verzoekt het college van burgemeester en 

wethouders ook deze motie ter
 kennis te brengen van zowel provinciale als 

gedeputeerde staten van de provincie Noord-
Holland; 
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