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Onderwerp:  Begroting 2015 - Bestemmingsreserve ‘ Visie op Velsen’

Toelichting bij de vragen: 

Reserve Visie op Velsen
De reserve is gevormd bij de Begroting 2013. Bij de begroting 2013 werd vermeld: 
Bij ambities hoort ook financiële ruimte om deze te verwezenlijken, om in te kunnen spelen op nieuwe
omstandigheden en/of nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Juist in deze tijden van economische
neergang is het noodzakelijk om de kansen te grijpen als deze zich voordoen en eveneens kansen zelf te
creëren. Kansen en initiatieven die het realiseren van onze Visie op Velsen 2025, Kennisrijk werken in
Velsen, mogelijk maken. Het college voelt de behoefte om daarbovenop financiële middelen opzij te
zetten die flexibel en proactief bestuur mogelijk maken, juist in deze financieel moeilijke tijden. Middelen  
waarmee we maatschappelijke initiatieven kunnen aanjagen en stimuleren, waarmee we gericht investeren  
in onze lokale samenleving, en waarmee we kunnen inspringen op veranderende
omstandigheden als die zich voordoen.
Het college stelt daarom voor om € 5 mln van de algemene reserve af te zonderen en aan de
bestemmingsreserve ‘Visie op Velsen’ € 5 mln toe te voegen. Zoals in de bespreking van de
perspectiefnota is afgesproken, dient er een afwegingskader beschikbaar te zijn om te kunnen beoordelen  
welke initiatieven we uit deze reserve bekostigen. Wij stellen voor de volgende uitgangspunten voor dit  
afwegingskader te hanteren:
1. het initiatief is opgenomen in of sluit nauw aan op de Strategische Agenda Velsen 2012-2016;
2. het levert een aantoonbare (fysieke) bijdrage aan (een van de) pijlers van de Strategische Agenda:
kennisrijk werken, duurzaam (duurzame ontwikkeling economie en verduurzaming van de
milieukwaliteit) alsmede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties;
3. het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Velsen of heeft een aantoonbaar positief  
resultaat voor Velsen;
4. bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en/ of andere overheden leveren eveneens in onderling
overleg een financiële bijdrage; 
5. revolverende initiatieven hebben de voorkeur;
6. personeelskosten en onderzoekskosten van deelnemende partijen worden niet gefinancierd;
7. bijdragen worden geleverd op basis van resultaatverplichting. Dat houdt in dat de financiële bijdrage
pas definitief is als de resultaten daadwerkelijk zijn bereikt.
8. uitvoeringswerkzaamheden inzake het project zijn uiterlijk in 2016 gestart;
9. de subsidieverordening is van toepassing.
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Door de uitgangspunten zo ruim als mogelijk, maar ook zo kaderstellend als nodig, te formuleren, bieden ze  
raad en college de ruimte om slagvaardig te acteren, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.
Initiatieven kunnen door de raad getoetst worden ondermeer aan deze uitgangspunten. De raad zal via een  
besluit de financiële middelen voor het initiatief ter beschikking stellen.’ (….)
‘De eerste concept strategische agenda heeft een looptijd tot 2015. Wij stellen voor om de looptijd van de  
reserve vier jaar later te eindigen, namelijk tot en met 2020, ervan uitgaand dat de tweede strategische  
agenda nogmaals vier jaar beslaan. De gewenste hoogte is op dit moment € 5 mln.’

Vraag 1                                                                                                                                                            
              _________  
Wat is de actuele stand van de bestemmingsreserve ‘Visie op Velsen? Wat is er tot op heden uitgegeven?
Antwoord vraag 1___________                                                                                                                 _________  
Tot op heden is er €100.000 uitgegeven (raadsbesluit R13.087: kustinformatiecentrum). De actuele stand is 
daarom € 4.900.000. Daarnaast is besloten (raadsbesluit R14.011) de lasten van de startersleningen in de 
periode 2014 tot en met 2020 uit de reserve te dekken (maximaal € 240.000). 

Vraag 2                                                                                                                                                                          
              ___   
Welke concrete voorstellen kan de raad in 2015 en 2016 verwachten voor uitgaven waarvan de dekking in 
deze reserve wordt voorgesteld?

Eén van de uitgangspunten voor het afwegingskader van projecten is dat uitvoeringswerkzaamheden inzake 
het project uiterlijk in 2016 gestart zijn.

Antwoord vraag 2______                                                                                                                                          ___   
Op dit moment is het college voorstellen voor de raad aan het voorbereiden. De eerste voorstellen zullen de 
raad gedurende het komend jaar worden aangeboden. Conform de eerdere besluitvorming van de raad inzake 
de bestemmingsreserve Visie op Velsen zal uw raad bij elk voorstel dat financiële consequenties heeft ter 
besluitvorming worden betrokken.

Vraag 3                                                                                                                                                                          
                 
Denkt het college in 2017 de volledige reserve van € 5.000.000,- besteed te hebben? Zo nee, is het college 
het dan met Velsen Lokaal eens dat het nodig is om – bijvoorbeeld bij de begroting 2016 – te komen met 
voorstellen voor herbestemming van het niet bestede deel van de reserve ‘Visie op Velsen’? Zo nee, waarom 
niet?

Antwoord vraag 3                                      _____________________                                                                     
                 
Zie antwoord bij vraag 2. 
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