Week 01, 4 januari 2018
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Vergaderingen gemeenteraad: sessies donderdag 11 januari 2018
3. Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente
Velsen 2017
4. Regeling sportaccommodaties 2018

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22 december
2017 tot en met 29 december 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451a, plaatsen handelsreclame (27/12/2017) 33206-2017
Kennemerboulevard 354, plaatsen klein zwembad (27/12/2017) 33259-2017
Santpoort-Noord
e
Hoofdstraat 145, vergroten 1 verdieping achterzijde woning (28/12/2017) 33325-2017
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, kappen boom (27/12/2017) 33254-2017
Velserbroek
Langemaad 11, legaliseren plaatsen dakkapel achterdakvlak 2e verdieping (22/12/2017) 33157-2017

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten 54 appartementen, kappen 2 bomen en aanleggen uitrit (22/12/2017) 271212017
Santpoort-Noord
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw (27/12/2017) 29359-2017
Paramaribostraat 13, verbouwen sportschool tot appartement (27/12/2017) 28334-2017
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Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, legaliseren kozijn voorgevel, verandering dakdekking garage naar kunstrietdekking
(22/12//2017) 27093-2017
BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Andromedastraat 24, plaatsen dakkapel (22/12/2017) 31217-2017
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en dakkapel (22/12/2017) 27419-2017
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakopbouw met dakterras op tweede verdieping (22/12/2017) 26192-2017
Driehuis
Driehuizerkerkweg 40, vergroten woning (27/12/2017) 28224-2017
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken planologisch gebruik; nieuwjaarsduik 1 januari 2018 (29/12/2017) 31313-2017
Westlaan 41, afwijken planologisch gebruik; nieuwjaarsborrel 6 januari 2018 (29/12/2017) 31303-2017
Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:17
Velserbroek
Nieuwjaarsborrel villa Westend, Westlaan 41, 6 januari 2018 (29/12/2017) 29739-2017

2. Vergaderingen gemeenteraad: sessies do. 11 januari 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden, aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op
www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering.
In de sessies komen verschillende onderwerpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over
een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over
neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of
via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.
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Agenda
Agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!'
De gemeente Velsen wil de komende vijf jaar blijven investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om
hier uitvoering aan te geven is een agenda sportaccommodaties 2018-2022 opgesteld. Er is tijdens het
opstellen van de agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee heeft de gemeente de wensen en
knelpunten van de gebruikers van sportaccommodaties geïnventariseerd. De gemeenteraad wordt
voorgesteld in te stemmen met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda
sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid bestaat uit twee deelonderwerpen, het beleid over grondprijzen en het beleid op
het gebied van ontwikkeling (dat is deze nota). Daarnaast zijn er nog twee aparte beleidsnota's voor het
beleid met betrekking tot vastgoedbeheer en het beleid op het gebied van huurprijzen. De Kadernota
Ontwikkeling speelt in op de trend dat steeds meer ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden waarbij de
gemeente de keus moet maken om een actief of faciliterend grondbeleid te voeren of een
samenwerkingsvorm met private partij(en) aan te gaan. De nota schept de kaders waarbinnen het college van
burgemeester en wethouders het grondbeleid kan uitvoeren.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur
Innovatiefonds MKB Velsen
In de reserve Visie op Velsen is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen voor een Innovatiefonds
Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Het doel van het fonds is MKB bedrijven afkomstig uit, of gelieerd aan de
maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij de realisatie van product-, dienst –en procesinnovaties.
Het college werkt hiertoe een subsidieregeling uit, en stelt de raad voor de uitgangspunten hiervan vast te
stellen. Voorts wordt de raad voorgesteld het gereserveerde bedrag vrij te geven en in te stellen als
subsidieplafond van de subsidieregeling. Op 7 december 2017 is dit beleidskader in een eerste sessie
behandeld. De vergadering concludeerde dat het onderwerp voor een vervolgsessie geagendeerd moest
worden om verder met elkaar in gesprek te kunnen gaan.
Rooswijkzaal: 19:30 - 21.00 uur
Stadsschouwburg Velsen
De Stichting Stadsschouwburg Velsen heeft een moeilijke periode achter de rug. Na een lang slepende
interne impasse is de afgelopen periode benut om in beeld te brengen wat er nodig is om een
toekomstbestendige Stadsschouwburg met een sterke programmering neer te zetten. Om een dreigend
faillissement af te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente een
éénmalige financiële impuls geeft van maximaal € 1,5 miljoen.
Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur

3. Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid,
alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de
inrichting van de financiële organisastie van de gemeente
Velsen 2017
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 21 december 2017 besloten:
de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017 vast te stellen;
de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017 in werking te
laten treden op de dag na publicatie;
per gelijke datum Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor
het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2014 in
te trekken.

3 / 12

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

Inwerkingtreding
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en
voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017
De tekst van de verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente
Velsen 2017
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie
Officiële naam regeling

Citeertitel
Besloten door
Deze versie is geldig tot (als de
vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp

Gemeente Velsen
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels
voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van
de gemeente Velsen
Financiële verordening gemeente Velsen
gemeenteraad

Uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en
voor de inrichting van de financiële organisatie.

Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.
Grondslagen
Gemeentewet, art. 212.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):
nota Reserves en Voorzieningen;
nota Investeren en afschrijven;
Treasurystatuut;
Afwijkingenbeleid;
Toetsingskader garantie- en borgstellingen en verstrekken van geldleningen.
Nota grondbeleid-kadernota ontwikkeling
Vastgoed
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen.
1. Inleidende bepalingen
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
Afdeling:
Elke eenheid als zodanig door het college aangewezen, die een onderdeel vormt van een directie of
rechtstreeks onder de gemeentesecretaris valt (stafafdeling).
Administratie:
Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het
besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Velsen en
ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
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Onbenutte belastingcapaciteit onroerende zaakbelasting:
Het verschil tussen de opbrengst onroerende zaakbelasting bij de tarieven die minimaal nodig zijn voor
toegang tot de procedure van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de (geraamde) opbrengst
onroerende zaakbelasting.
Overheidsbedrijf:
Onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke
rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een
personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.
2. Begroting en verantwoording
Artikel 2. Programma-indeling
1. De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende
raadsperiode vast.
2. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de taakvelden per
programma vast.
3. De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante beleidsindicatoren vast voor het
meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en
diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid.
Artikel 3. Planning en Controlcyclus
Voor aanvang van een begrotingsjaar wordt in onderling overleg tussen college en raad een overzicht
opgesteld met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door de raad
van de jaarstukken, de perspectiefnota, de bestuursrapportages en de begroting met de meerjarenraming.
Artikel 4. Inrichting begroting en jaarstukken
1.
Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de baten en lasten per
taakveld weergegeven evenals in de verplichte overzichten Taakvelden, Incidentele baten en lasten en
Overhead.
2.
Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per
programma het benodigde investeringskrediet weergegeven.
3.
In de jaarstukken wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten
weergegeven.
4.
De begroting en de jaarstukken bevatten naast de verplichte paragrafen, de paragrafen Subsidies,
Investeringen en een paragraaf Informatiebeleid.
Artikel 5. Kaders ontwerpbegroting
1. Het college biedt de raad een Perspectiefnota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële
kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt
het kader uit deze nota vast.
2. De ramingen van onderhoudsbudgetten in de ontwerpbegroting worden gebaseerd op de meerjarige
onderhoudsbeleidsplannen zoals die door de raad zijn vastgesteld.
Artikel 6. Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen
1.
De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en baten per hoofddoelstelling
van de programma’s, zijnde één of meer taakvelden.
2.
Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip
een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe
investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie
geautoriseerd.
3.
Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het
college vooraf bij het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het
autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.
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4.

5.
6.

In de begroting wordt één post onvoorzien opgenomen. Het college is bevoegd onvoorziene,
onuitstelbare, onvermijdelijke uitgaven ten laste van deze post te doen. In de eerstvolgende rapportage
wordt de raad hierover geïnformeerd en wordt gevraagd de begroting te wijzigen.
De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.
Bij de behandeling van de bestuursrapportages in de raad doet het college voorstellen voor wijziging van
de geautoriseerde budgetten en investeringen en bijstelling van het beleid.

Artikel 7. Bestuursrapportage
1. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting
van de gemeente over het begrotingsjaar.
2. Het college zorgt ervoor dat in ieder geval een bestuursrapportage uiterlijk 2 weken vóór bespreking van
de begroting van het volgende jaar beschikbaar is voor de raad.
3. De bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een
overzicht met de bijgestelde raming van:
a. de baten en lasten van de hoofddoelstellingen per programma;
b. het resultaat voor bestemming volgend uit het onderdeel a;
c. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
d. het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d, alsmede een realisatie en en raming
van de uitputting van de investeringskredieten.
4. De bestuursrapportage bevat een toelichting op de financiële afwijkingen per hoofddoelstelling die een
bedrag van € 25.000 te boven gaan waarbij het salderen van afwijkingen niet is toegestaan.
Artikel 8. Informatieplicht
Het college informeert de raad en vraagt toestemming voorafgaand aan het aangaan van een financiële
verplichting met een verbonden partij, indien de financiële consequenties nog niet in de begroting zijn
opgenomen.
Artikel 9. EMU saldo
Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in
het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben
overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college
een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.
3. Financieel beleid
Artikel 10. Waardering en afschrijving vaste activa
Het college draagt zorg voor een actuele, door de raad vastgestelde, nota Investeren en afschrijven.
1. Om de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) de nota aan, met daarin een
voorstel tot aanpassing of handhaving van de bestaande nota.
2. De nota bevat het beleid ten aanzien van de investeringen en afschrijvingen.
3. De nota bevat een afschrijvingstabel die wordt gehanteerd bij het afschrijven van de investeringen.
Artikel 11. Reserves en voorzieningen
1. Het college draagt zorg voor een actuele, door de raad vastgestelde nota Reserves en voorzieningen.
2. Om de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) de nota aan, met daarin een
voorstel tot aanpassing of handhaving van de bestaande nota.
3. De nota geeft beleidsregels over reserves en voorzieningen.
4. In de nota wordt de toerekening en verwerking van rente over de reserves vastgelegd.
Artikel 12. Grondbeleid
1. Het college draagt zorg voor een actuele, door de raad vastgestelde nota Grondbeleid.
2. Om de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) de nota aan, met daarin een
voorstel tot aanpassing of handhaving van de bestaande nota.
3. In de nota wordt in deelnota’s aandacht besteed aan:
a. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;
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b.

de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden; deze deelnota wordt tweejaarlijks
geactualiseerd.

Artikel 13. Nota’s vastgoedbeleid
1. Het college draagt zorg voor een actueel, door de raad vastgestelde nota Vastgoedbeleid aan. Om de
vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) de nota aan, met daarin een voorstel tot
aanpassing of handhaving van de bestaande nota.
2. In de nota wordt in deelnota’s aandacht besteed aan:
a. het beheer van het vastgoed van de gemeente;
b. de uitgangspunten voor prijsstelling van de huurprijzen van het gemeentelijk vastgoed, deze
deelnota wordt elke twee jaar geactualiseerd.
Artikel 14. Treasurystatuut
1. Het college draagt zorg voor een actuele, door de raad vastgestelde Treasurystatuut. Om de vier jaar
biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) het Treasurystatuut aan, met daarin een voorstel
tot aanpassing of handhaving van de bestaande nota.
2. De nota behandelt:
a. uitzetten van overtollige geldmiddelen;
b. aantrekken van financiering;
c. het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s
en kredietrisico’s.
Artikel 15. Afwijkingenbeleid
1. Het college draagt zorg voor een actueel, door de raad vastgestelde nota Afwijkingenbeleid. Om de vier
jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) het Afwijkingenbeleid aan, met daarin een
voorstel tot aanpassing of handhaving van de bestaande nota.
2. De nota geeft bepalingen om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met het budgetrecht van de raad
en daarmee begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.
Artikel 16. Toetsingskader garanties borgstellingen en verstrekkingen van geldleningen
1. Het college draagt zorg voor een actueel, door de raad vastgesteld Toetsingskader garantieverstrekkingen, borgstellingen en verstrekking van geldleningen aan. Om de vier jaar biedt het college
een evaluatie van (de uitvoering van) het kader aan, met daarin een voorstel tot aanpassing of
handhaving van de bestaande nota.
2. Het kader behandelt:
a. inhoudelijke en financiële criteria waarop een garantie, borgstelling of geldlening verstrekt kan
worden;
b. voorwaarden waaronder een garantie, borgstelling of geldlening verstrekt kan worden;
c. richtlijnen voor het consulteren van de raad voordat een garantie, borgstelling of geldlening wordt
verstrekt.
Artikel 17. Kostprijsberekening
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening
worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en
derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening
worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vermogen, reserves en
voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.
2. Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de
noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde
activa. Voor de rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden daarbij ook
de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de gederfde inkomsten van het
kwijtscheldingsbeleid betrokken.
3. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden betrokken in
de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en voor de
belastingaangifte aan de kostprijs van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.
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4.

5.

6.

Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten
in rekening worden gebracht en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan
overheidsbedrijven en derden, voor zover dat niet activiteiten als bedoeld in het derde lid betreffen, wordt
uitgegaan van een aandeel, in de totale overheadkosten gebaseerd op de inzet van personele capaciteit
en middelen.
Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik
zijn de activa en de rentevergoeding over de reserves, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks met de
begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde
van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende
leningen, kortlopende leningen en kredieten en het rentepercentage van de rentevergoeding over de
reserves en de voorzieningen. De uitkomst van dit percentage van de omslagrente wordt op een half
procent afgerond.
In afwijking van het eerste lid worden bij vennootschapsbelastingplichtige activiteiten en grondexploitaties
alleen de rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de kostprijs toegerekend. Bij
projectfinanciering worden de werkelijke rentekosten toegerekend. In andere gevallen wordt uitgegaan
van de omslagrente.

Artikel 18 Prijzen economische activiteiten
1. Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden
waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten minste de geraamde integrale
kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk
van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de
levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd.
2. Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden
worden ten minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek
belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de
lening of de garantie wordt gemotiveerd.
3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit
van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij
afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin
het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.
4. Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig
als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake is van:
a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en
kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de
uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;
b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak;
c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht
waarvoor prijsvoorschriften gelden;
d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
f.
een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag
van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is

Artikel 19. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor
belastingen en heffingen.
2. Het college biedt eens in de vier jaar de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen van
gemeentelijke diensten anders dan genoemd in artikel 11 en artikel 12. De raad stelt de nota vast.
3. De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter
kennisneming aan de raad aangeboden.
4. Paragrafen
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Artikel 20 Lokale heffingen
Bij de begroting neemt het college in de paragraaf Lokale heffingen, naast de verplichte onderdelen op grond
van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, eveneens een overzicht redelijk peil
belastingdruk (onbenutte belastingcapaciteit) op en in de begroting en in het jaarverslag een overzicht
kostendekkendheid van het rioolrecht, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en bouwleges.
Artikel 21. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten in ieder geval op:
a. Het weerstandsvermogen zijnde de relatie tussen de te kwantificeren risico’s en de weerstandscapaciteit;
b. een berekening van het weerstandsvermogen in een ratio;
c. een analyse van de ratio ten opzichte van de door de raad gestelde norm.
Artikel 22. Onderhoud kapitaalgoederen
1. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, naast
de verplichte onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten, in ieder geval op:
a. de voortgang van het geplande onderhoud van de kapitaalgoederen;
b. de omvang van het (eventuele) achterstallig onderhoud.
2. Het college draagt zorg voor een, door de raad vastgesteld, actueel onderhoudsbeleidsplan openbare
ruimte. Het plan geeft (in deelplannen) het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning
van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor het openbaar groen, water, wegen,
kunstwerken en straatmeubilair. Om de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van)
het onderhoudsbeleidsplan aan, met daarin een voorstel tot aanpassing of handhaving van het
bestaande plan.
3. Het college biedt de raad tenminste eens in de acht jaar een rioleringsplan aan. Het plan geeft het kader
weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de uitbreiding van de
riolering en de kosten van het onderhoud en de eventuele uitbreidingen. De raad stelt het plan vast. Om
de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) het rioleringsplan aan, met daarin een
voorstel tot aanpassing of handhaving van het bestaande plan.
4. Het college draagt zorg voor een, door de raad vastgesteld, actueel onderhoudsbeleidsplan gebouwen.
Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de
gemeentelijke gebouwen. Om de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering van) het
onderhoudsbeleidsplan aan, met daarin een voorstel tot aanpassing of handhaving van het bestaande
plan.
5. Het college draagt zorg voor een, door de raad vastgesteld, actueel onderhoudsbeleidsplan
sportaccommodaties. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende
kosten aan de sportaccommodaties. Om de vier jaar biedt het college een evaluatie van (de uitvoering
van) het onderhoudsbeleidsplan aan, met daarin een voorstel tot aanpassing of handhaving van het
bestaande plan.
Artikel 23. Financiering
In de paragraaf Financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college, naast de verplichte
onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval
op:
a. de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;
b. de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage.
Artikel 24. Bedrijfsvoering
In de paragraaf Bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college, naast de verplichte
onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval
op:
a. de omvang van het personeelsbestand en de loonkosten;
b. de kosten van inhuur derden;
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Artikel 25. Verbonden partijen
In de paragraaf Verbonden partijen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college, naast de verplichte
onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval
van elke verbonden partij op:
a. de naam, vestigingsplaats en rechtsvorm;
b. doelstelling van de verbonden partij;
c. het doel van de verbonden partij, de visie op en het financieel belang van de gemeente;
d. de overige deelnemende partijen;
e. financiële gegevens en risico’s die de gemeente zou kunnen lopen;
f. de bestuurlijke vertegenwoordiging;
g. informatie over stuur- en beïnvloedingsmogelijkheden van de raad.
Artikel 26. Grondbeleid
In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college, naast de verplichte
onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval
op:
a. de verwerving van gronden;
b. de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;
c. het saldo van de boekwaarde van strategische verwervingen in het kader van actief grondbeleid.
Artikel 27. Subsidies
In de paragraaf Subsidies van de begroting wordt een totaal overzicht opgenomen van de subsidies In het
jaarverslag wordt, gegroepeerd per hoofddoelstelling, indien het een bedrag boven de
€ 50.000 betreft, per subsidieontvanger het bedrag aan subsidies vermeld, in het andere geval wordt per
hoofddoelstelling een bedrag vermeld. In de begroting wordt het bedrag per hoofddoelstelling in een totaal
bedrag opgenomen.
Artikel 28. Investeringen
In de paragraaf Investeringen wordt in de begroting een meerjarig overzicht van de investeringen opgenomen;
in het jaarverslag wordt in een overzicht de uitputting van de nog lopende kredieten weergegeven.
Artikel 29. Informatiebeleid
In de paragraaf Informatiebeleid wordt in de begroting (en het jaarverslag) het meerjarenbeleid toegelicht van
het informatiemanagement en het serviceniveau van de informatieverstrekking in relatie met het
overheidsprogramma I-NUP en het meerjarenbeleid van informatieveiligheid gebaseerd op de verplichte
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
5. Financiële organisatie en financieel beheer
Artikel 30. Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa
met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;
c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en
voor het maken van kostencalculaties;
d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van
goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;
e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van
het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en
regelgeving;
f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie,
alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.
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Artikel 31. Financiële organisatie
Het college draagt zorgt voor:
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de
gemeentelijke taken aan de afdelingen;
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;
c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de
toegekende budgetten en investeringskredieten;
d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
informatievoorziening van de financieringsfunctie;
e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare
middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting
van middelen;
f.
de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden;
g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;
h. het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan
ondernemingen en instellingen;
i.
het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van
gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en
verantwoording wordt voldaan.
Artikel 32. Interne controle
1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde
lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties,
bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de
getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij
afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.
7. Slotbepalingen
Artikel 33. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt een dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad in werking met dien
verstande dat bepalingen inzake de begroting en jaarstukken met terugwerkende kracht gelden voor het
begrotingsjaar 2018..
Met het vaststellen van deze financiële verordening vervalt de op 6 maart 2014 vastgestelde financiële
verordening.
Artikel 34. Overgangsbepalingen
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die zijn geactiveerd voor 1 januari 2005 worden
afgeschreven volgens de destijds vastgestelde afschrijvingstermijnen en methodiek.
Artikel 35. Citeertitel
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam ‘Financiële verordening
gemeente Velsen 2017’.

4. Regeling sportaccommodaties 2018
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor
2018 vastgesteld.
De volledige regeling kunt u vinden op de volgende websites:
www.overheid.nl:
lokale wet en regelgeving
www.sportloketvelsen.nl
(sport & gemeente > sportaccommodaties in Velsen)
www.zwembadvelsen.nl
(algemeen > huisregels).
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Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden).
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2018
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)
Kinderen 0 en 1 jaar

gratis

Los bad Kinderen tot 16 jaar

€

4,80

Los bad Volwassenen

€

5,30

Los bad Daluren

€

4,80

Meerbadenkaarten:
10 baden- kaarten

(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis

25 baden- kaarten

(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis

50 baden- kaarten

(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis

Zwemles
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree (2x per week, 30 min.)

€

48,20

Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree (2x per week, 45 min.)

€

72,25

Leskaart 1 maand - volwassenen - incl. entree (1x per week)

€

38,80

Losse les - volwassenen - incl. entree (30/45 min.)

€

11,15

Voetbalveld

€

3.981,00

Voetbal kunstgrasveld contract A

€

7.962,00

Voetbal kunstgrasveld contract B

€

11.943,00

Hockey kunstgrasveld

€

7.342,00

Honk- softbalveld, Korfbalveld, Rugbyveld

€

3.184,00

Handbalveld

€

2.394,00

Atletiekcomplex Groeneveen

€

13.760,00

Seizoentarief, per uur

€

46,50

Incidenteel tarief, per uur

€

53,00

Competitie gebruik, per uur

€

57,00

Seizoentarief, per uur

€

11,25

Incidenteel tarief, per uur

€

15,00

Sportterreinen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018

Sporthallen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018

Gymzalen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018
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