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Legenda en kerngegevens
Legenda

Bedragen
Deze worden, tenzij anders is aangegeven, afgerond in duizenden euro vermeld.
Optellingen kunnen afwijken door de afrondingen.
v/n
Bij verschillen wordt aangegeven of deze voordelig (v) of nadelig (n) zijn. Is bijvoorbeeld het verschil
begroting na 3e wijziging - rekening 2010 nadelig (n), dan wordt een grotere gemeentelijke last in de
rekening (werkelijkheid) dan in de begroting bedoeld.
De toelichting van de verschillen is in hoofdlijnen: in relevante bedragen. Dat betekent dat geen exacte
verklaring wordt gegeven van de in de tabel “wat mag het kosten” als verschil aangegeven (detail)bedragen.
Begroting
De begrotingscijfers zijn zowel primitief als na 3e wijziging opgenomen.
Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzicht van de laatste (3e) begrotingswijziging.

Kerngegevens
2010

2009

93.992

93.865

3.108 ha

3.108 ha

43.034

42.935

Sociale structuur
Aantal inwoners (per ultimo)
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente
Aantal woonruimten ( per 1 januari)
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Inleiding
Voor u ligt het opnieuw uitgebrachte en gecorrigeerde boekwerk jaarstukken 2010. De eerder uitgebrachte
versie evenals de daarbij behorende controleverklaring van de accountant Deloitte zijn wegens een aantal
daarna opgekomen geconstateerde onjuiste boekingen ingetrokken. Daarop heeft een uitvoerig
onderzoekstraject plaats gevonden samen met de accountants Deloitte en Ernst & Young om de aard en
omvang van onjuistheden vast te stellen. Over het onderzoekstraject en de inhoud van de onjuistheden c.q.
wijzigingen wordt separaat gerapporteerd. Verder wordt informatie gegeven in het bij de jaarstukken 2010
begeleidende raadsvoorstel en vindt een informatiebijeenkomst voor de raadsleden plaats op 19 september.
Dit boekwerk ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Allereerst is onderscheid gemaakt in de onderdelen
jaarverslag en jaarrekening om aan te sluiten op de vereisten van de BBV. Verder komt dat omdat in de
programmabegroting 2010 voor het eerst gebruik is gemaakt van de doelenboom per programma. In dit
boekwerk in het onderdeel jaarverslag wordt dan ook de opzet van de doelenbomen gehanteerd om
verantwoording af te leggen over de te bereiken doelen en de daarbij te realiseren prestaties. Hierbij is geen
tekstuele toelichting opgenomen, omdat deze in de programmabegroting uitgebreid terug te vinden is. Ook is
de opbouw van de financiële toelichting anders weergegeven. Wij hopen dat de leesbaarheid hiermee is
verbeterd en u van alle informatie voorziet die nodig is om uw taak als raad te kunnen vervullen.
Het onderdeel paragrafen in het jaarverslag is bedoeld om waar nodig of nuttig een dwarsdoorsnee van de
programma’s te geven. Een voorbeeld hiervan is de paragraaf grote projecten waarvan de uitgaven
verspreid zijn over de verschillende programma’s.
Tenslotte zijn er de financiële onderdelen die bij een jaarrekening horen, zoals de balans met toelichting en
diverse overzichten.
Hieronder volgen per programma de belangrijkste ontwikkelingen en financiële afwijkingen ten opzichte van
de begroting na 3e wijziging indien deze groter zijn dan € 0,5 miljoen. Voor een uitgebreide financiële
toelichting wordt verwezen naar de in deze programmarekening opgenomen programma’s.
Programma Algemeen bestuur
Het Bestuurlijk- en raadsinformatiesysteem (BRIS) is geïmplementeerd en toegankelijk in het kader van
efficiënte en transparante besluitvorming. Daarnaast is het position paper regio Alkmaar door alle
deelnemende gemeenten vastgesteld ter bevordering van de samenwerking in de regio Alkmaar en
Noordwest-Holland.
Het programma Algemeen bestuur laat een voordeel t.o.v. de begroting zien van € 2,4 miljoen. Dit wordt
vooral veroorzaakt doordat een aantal stelposten is opgenomen waarvan de uitgaven op andere
programma’s gedaan worden. Dit zijn bijvoorbeeld stelposten met middelen die via de Algemene uitkering uit
het gemeentefonds beschikbaar gesteld worden (zoals bijvoorbeeld voor het beleidsonderwerp inburgering),
maar vooral de stelpost met de verhoging van de salarislasten op basis van de nieuwe CAO ad. € 1,1
miljoen en de extra toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren ad € 373.000 heeft tot het voordeel
op dit programma geleid. Deze uitgaven zijn over de gehele organisatie verspreid en leiden daar tot nadelen
in de bedrijfsvoering. De vrijval voorziening BDU fysiek, correctie investering Zeswielentracé en vrijval
risicovoorziening Bergen geven een voordeel van per saldo € 1,8 miljoen.
Programma Burgerrelaties
Het tevredenheidscijfer van de dienstverlening aan de klanten, op alle dienstverleningskanalen en de
wachttijden, gestegen is van een 7 naar 7,5. Burgers en ondernemers konden gebruik maken van 69 digitale
diensten, ten opzichte van 55 in 2009. Sinds eind oktober worden zij via sms op de hoogte gebracht dat hun
nieuwe reisdocument of rijbewijs klaar ligt.
Programma Veiligheid
De brandweer was vanaf 5 juli volledig operationeel vanuit de nieuwe kazerne aan de Helderseweg. Ook is
het plan van de aanpak prostitutie verder uitgevoerd en casusoverleggen mensenhandel en pooierboys zijn
samen met het Veiligheidshuis opgestart. De Dijk is heringericht met permanente maatregelen om overlast
in en rondom het prostitutiegebied te reduceren. Een BIBOB-traject is gestart om de overlast in het
prostitutiegebied Achterdam terug te dringen.
Programma Bereikbaarheid
De proef gratis Openbaar Vervoer op zaterdag is mislukt en Parkeren in Balans is ingevoerd en aangepast.
Daarnaast is op de Kanaalkade is eenrichtingsverkeer ingevoerd en een busbaan gecreëerd.
Op het programma Bereikbaarheid resulteert t.o.v. de begroting een tekort van € 1,7 miljoen. Dit wordt met
name veroorzaakt door lagere parkeerinkomsten, zowel op straat als in de parkeergarages. Onderzoek heeft
5

uitgewezen dat er drie oorzaken zijn voor het dalen van de inkomsten te weten de economische crisis, het
gewijzigde avond/nachttarief en de gewijzigde verkeerscirculatie. Een bedrag van € 1 miljoen is vooralsnog
als structureel nadeel te beschouwen.
Programma Economie en Toerisme
Ondanks de recessie is het tevredenheidscijfer over het ondernemingsklimaat gelijk gebleven (6,9).
In 2010 is het Ondernemingsfonds opgericht en is het ‘Bewijs van Goede Dienst’ van het ministerie EZ
ontvangen, waarvoor een meting is gedaan naar de kwaliteit van dienstverlening en vermindering van
regeldruk voor ondernemers. Ook werd duidelijk dat de gemeente Alkmaar tot de top 10 behoort van meest
bezochte steden en tot de top 5 van steden met toeristische bestedingen in Nederland.
Programma Onderwijs en Jeugd
1.000 Gezinnen hebben gebruik gemaakt van opvoedondersteuning. Het streven voor 2010 was 550. Om
jeugdwerkloosheid te voorkomen is het registratiesysteem Jongeren Centraal klaar voor regionaal gebruik.
Daarnaast is de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is vergroot via het digitale en interactieve
platform www.district-a.nl dat gebruik maakt van nieuwe media gecombineerd met stages.
Het programma Onderwijs en jeugd laat t.o.v. de begroting een voordeel zien van € 0,6 miljoen. Dit voordeel
wordt voornamelijk veroorzaakt door positieve afwikkelingsverschillen en minder schadekosten dan begroot.
Programma Cultuur, Kunst en Cultureel erfgoed
Er is een belangrijke stap voorwaarts gezet in het versterken van de monumentale kwaliteit van de stad met
het voltooien van de gemeentelijke monumentenlijst en het planologisch beschermen van monumenten en
structuren. Ook is de AlkmaarPas gekoppeld aan het minimabeleid. Vanaf 1 januari 2010 kunnen minima
vanaf 12 jaar de pas en vouchers ter waarde van € 80 gratis ontvangen.
Programma Sport
Er is sterk ingezet op het bevorderen van sportdeelname. In 2010 hebben 75 kinderen gebruik gemaakt van
het jeugdsportfonds en 370 van het vouchersysteem. De wijksportactiviteiten hebben op diverse plekken in
de stad plaatsgevonden. Het voordeel t.o.v. de begroting ad € 0,4 miljoen wordt verklaard door hogere
bezoekersaantallen bij zwembaden.
Programma Zorg
Dienstverlening levert steeds meer maatwerk aan hulpvragers die daardoor langer zelfredzaam blijven. Een
kwaliteitsverbetering, differentiatie van het aanbod en de groeiende samenwerking van organisaties ligt
hieraan ten grondslag. Het Respijthuis is in gebruik genomen voor zwaar belaste mantelzorgers om hen de
gelegenheid te bieden een korte periode tot zichzelf te komen.
Programma Werk, Participatie en Inkomen
Het Jongerenloket is opgezet. Door de jobcoaches van de gemeente en WNK is er een effectievere aanpak
voor de match naar werk tot stand gekomen. Ook is het pakket aan voorzieningen voor de Alkmaarse
minima is meer toegankelijk gemaakt. Door het vouchersysteem voor bewonersinitiatieven (285
toekenningen) is de betrokkenheid van bewoners bij de eigen woonomgeving toegenomen.
Het programma Werk, participatie en inkomen sluit met een nadeel t.o.v. de begroting van € 0,9 miljoen. Dit
wordt veroorzaakt doordat het door het rijk beschikbaar gestelde budget BUIG (producten uitkeringen en
werkgelegenheidsbevordering) en de ontvangsten op vorderingen uitkeringen lager zijn dan in de begroting
opgenomen. Ook zijn de uitgaven in het kader van minimabeleid en budgetbeheer hoger dan geraamd.
Programma Milieu en leefomgeving
De streefwaarde van het oppervlakte groen dat voldoet aan de norm van het Groenbeleidsplan is gesteld op
85%. In 2010 is daarentegen 95% gerealiseerd. Er is een inhaalslag gepleegd voor groenreconstructies die
in 2012 afgerond zal zijn. Oud papier wordt sinds 2010 opgehaald in de blauwe rolcontainer. Daarnaast is
Alkmaar de eerste fair-trade gemeente in Noord-Holland.
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
Nieuwe gebruikers voor bijzondere locaties geven een impuls aan de kwaliteit van werken, wonen en
verblijven. Bijvoorbeeld in de voormalige Ambachtsschool, waarin na een ingrijpende renovatie diverse
lokale, regionale en provinciale organisaties op het terrein van kunst en erfgoed zijn gehuisvest. Ook zijn in
2010 zijn 35 toekenningen gedaan voor startersleningen aan gegadigden voor een koopwoning. Tot slot is
de klimaatagenda uitgevoerd d.m.v. aansluiting warmtenet HVC, duurzaamheidsleningen, aardgasvulpunt
Boekelermeer, actie Zonnesteek, enz.
Het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen laat t.o.v. de begroting een tekort zien van € 6,2 miljoen.
Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de boekwaarde van een aantal panden en gronden is afgeboekt tot de
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marktwaarde, zodat deze weer aan de boekhoudkundige regels voldoen. Het gaat daarbij om het NUONterrein ad. € 2,8 miljoen, een storting in de voorziening Overstad ad. € 1,8 miljoen, het voormalig
brandweerpand aan de Nollenoor ad. € 2,5 miljoen en grond in de Muiderwaard ad. € 0,4 miljoen. Er is ook
een voordeel te melden op dit programma, dat wordt veroorzaakt door hogere bouwleges van € 0,6 miljoen.
Eindresultaat
De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 4,9 na resultaatbestemming. Het nadelige
resultaat wordt met name veroorzaakt door de afboeking van de boekwaarde van panden en gronden van in
totaal € 7,5 mln. (zie toelichting bij programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen).
Voorgesteld wordt om € 2,1 toe te voegen aan de volgende reserves:
- de reserve egalisering tarieven afvalstoffenheffing € 0,4 mln (Rb nr.16 van 1 februari 2007);
- de reserve uitbreiding grote zaal De Vest € 0,1 mln (Collegebesluit 08.7741 van 20 mei 2008).
- Per 1 januari 2011 de volgende bestemmingsreserves in te stellen:
. grondexploitatie Doelenveld € 0,7 (Rb nr. 83 van 1 juli 2010);
. sloop voormalige Vegro hallen Overstad € 0,6 mln (Rb nr. 1968 van 9 juni 2011);
. aanleg energievoorziening Grote Kerk € 0,3 mln (Rb nr. 1968 van 9 juni 2011).
Door deze toevoegingen zal een bedrag van € 7,0 mln. worden onttrokken aan de algemene reserve. Dit
nadeel komt ten laste van het beschikbare weerstandsvermogen.
Begroot
primitief
(bedragen x € 1.000)
Eindresultaat

0

Begroot na 3e
wijziging

Rekening

Verschil

556 n

4.922 n

4.366 n

Vermogen
Het vermogen is afgenomen met € 6,8 mln. tot € 129,0 mln. (zie toelichting op balans). Het jaarrekeningresultaat (inclusief voorgestelde toevoegingen aan bovenstaande bestemmingsreserves) wordt per 1-1-2011
aan de Algemene reserve onttrokken.
Ook heeft in 2010 de jaarlijkse screening van reserves en voorzieningen plaats gehad. Dit heeft ertoe geleid
dat een aantal reserves is opgeheven. Deze zijn toegevoegd aan de Algemene reserve. Daarnaast is een
bedrag van € 10,2 mln. vanuit de reserve NUON gelden toegevoegd aan de Algemene reserve. Deze
reserve is per ultimo 2010, na voorgestelde resultaatbestemming, € 51,3 mln. Het weerstandsvermogen
(exclusief eventuele inzet voor nieuw beleid) komt hiermee op een dusdanig niveau dat de in kaart
gebrachte risico’s afgedekt zijn (zie paragraaf weerstandsvermogen).
Begrotingsrechtmatigheid
De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op het punt
van rechtmatigheid (begrotingscriterium).

Alkmaar, 15 september 2011

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

Dr. J.C.M. Cox, secretaris
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Uitgangspunten
Integrale verantwoording van de gehele organisatie
In de jaarstukken worden alle baten en lasten verantwoord, waardoor wordt voorkomen dat onderdelen van
de organisatie alleen op saldi worden gestuurd. Ten behoeve van integrale verantwoording worden derhalve
alle resultaten bruto gepresenteerd. Het saldo van lasten en baten vormt het exploitatieresultaat.
Balans
De balans verschaft informatie over de samenstelling van bezittingen en schulden aan het eind van het jaar.
In de toelichting op de balans wordt ingegaan op de ontwikkeling van de diverse balansposten en aandacht
besteed aan de waarderingsgrondslagen. Met name vermogensbestanddelen zoals reserves en
voorzieningen worden uitgebreid toegelicht.
Eindresultaat
Het saldo van lasten en baten vormt het exploitatieresultaat. De mutaties met reserves betreffen
toevoegingen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Exploitatieresultaat en mutaties met reserves
bepalen het eindresultaat van de gemeenterekening.
Afschrijvingsmethodiek
De afschrijvingslasten zijn berekend over de aanschafwaarde per 1 januari van het betreffende dienstjaar.
Indeling programma's-producten
De programmaverantwoording is ingedeeld in de volgorde van de gemeentelijke programma’s. Een relatietabel met de producten is onder de bijlagen opgenomen.
Controle
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant, die van haar bevindingen een verklaring afgeeft.
Deze verklaring is achter in dit boekwerk opgenomen. Aan deze verklaring ligt een controlerapport ten
grondslag.
Consolidatie
De gegevens in deze jaarstukken zijn geconsolideerd aan de hand van de gegevens van alle gemeentelijke
sectoren en overige concernposten van de gemeente.
Resultaatbestemming
Het eindresultaat (ná resultaatbestemming) is, conform het BBV, afzonderlijk opgenomen op de balans per
ultimo van het dienstjaar. Nadat de jaarstukken zijn vastgesteld zal aan de gemeenteraad een voorstel
worden gedaan over de bestemming van het resultaat.
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Jaarverslag
Programma’s
Programma 1

Algemeen bestuur

Programma 2

Burgerrelaties

Programma 3

Veiligheid

Programma 4

Bereikbaarheid

Programma 5

Economie

Programma 6

Onderwijs

Programma 7

Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

Programma 8

Sport

Programma 9

Zorg

Programma 10 Werk, participatie en inkomen
Programma 11 Milieu en leefomgeving
Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
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1. Programma Algemeen bestuur
Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Tevredenheidcijfer van de burger
over de gemeentelijke
informatieverstrekking omtrent
plannen en besluiten

7

6,6

Toelichting: dit cijfer wordt ieder jaar worden meegenomen in het omnibusonderzoek. Gemeente Alkmaar blijft inzetten
op een actieve informatievoorziening. Meningsvorming wordt o.a. bepaald door persoonlijke contacten, betrokkenheid
bij de onderwerpen, publieke opinie en media. De daling van het tevredenheidscijfer kan daarom niet worden verklaard.

Relevante beleidsnota’s
Raad:

•
•
•
•
•
•
•

Toekomstvisie Alkmaar 2030
Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraad
Reglement van orde voor de raadsvergaderingen
Verordening op de vaste commissies van de raad
Verordening ambtelijke bijstand
Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Alkmaar
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie

College:

•
•
•
•
•
•

Beleidsplan public affairs
Protocol wijkwethouders
Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling)
Verordening op de bezwaarschriften
Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van
burgemeester en wethouders

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Afhandelen van bezwaarschriften
op vier beleidsterreinen (Wwb,
WMO, urgentie wonen en
bouwvergunningen) binnen
wettelijke termijn

90%

85%

Toelichting: De verklaring voor het niet halen van de norm is dat er een significante toename van het aantal bezwaren
was in het 4e kwartaal. Met name twee personen zorgden voor een ongekende hoeveelheid die veel tijd heeft gevraagd.
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Strategisch doel: Goed functionerend bestuur

Doelenboom Algemeen bestuur
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties
1.1.1/
1.2.1

1.
1.1

Efficiënte en transparante besluitvorming
Vergroten van de openbaarheid van
bestuurlijke besluiten

1.1.1/
1.2.1

1.2

Verbeteren van de kwaliteit van het
bestuurlijk besluitvormingsproces
Samen Doen:

1.3.1

1.3

Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem volledig
geïmplementeerd en toegankelijk

meer focus realisatie bestuurlijke doelen

-

Uitvoeren veranderplan samen doen (versterken
cultuurkenmerken FORSB)

-

-

meer slagvaardige aansturing

-

Uitvoeren veranderplannen sectoren (MD traject)

-

-

meer integrale samenwerking (in- en extern)

-

Interne verzelfstandiging van de stadsbedrijven

-

2.

Ontwikkelen en in stand houden van
contacten in stad, regio en internationaal
Verstevigen van de samenwerking in de
regio Alkmaar en Noordwest-Holland

2.2
2.3

Ontwikkelen en verstevigen internationale
contacten
Stadspromotie gericht op toename van
bestedingen en investeringen in publieke en
private sector

Verbeteren regionale samenwerking

2.1.1

2.1.2

Regionale lobby bestuurlijk H2A, Purmerend en KvK,
voortrekkersrol ambtelijk H2A, deelname in NH3
Internationale samenwerking

2.1.2

Position paper regio Alkmaar door
alle deelnemende gemeentes
vastgesteld. Regiegroep in
werking.
Opheffing vereniging NW-8

2.2.1

Adviesgroep raad ingesteld

Stadspromotie op het terrein van wonen, werken en
recreëren

2.3.1

Opname citymarketing in
collegeprogramma

2.3.1

3.
3.1

3.2

Uitwerken van de Toekomstvisie Alkmaar
2030
Ontwikkelen kenniseconomie

3.1.1/
3.2.1

Digitalisering zorgde voor verbetering van de structuur van de
stukkenstroom, zowel bij ambtelijke voorbereiding als t.b.v.
bestuurlijke besluitvorming. In 2011 vergroting van de
openbaarheid door internetpublicatie van besluiten,
samenvattingen en onderliggende stukken.
Gerealiseerd door prioritering van projecten, heldere invulling
van de relatie opdrachtgever–opdrachtnemer en verbetering van
projectmatig en programmatisch werken.

2.

Gerealiseerd door nieuwe impulsen voor regionale aanpak met
inzet van externe deskundigheid en een stuurgroep.
Voorbereidend werk is afgerond. Regiegroep draagt zorg voor
sturing op en concretisering van doelen uit het position paper.
Vormgeving van nieuwe lobbystructuur voor H2A i.c. Noord-West
Holland.
In 2011 brengt raadsadviesgroep rapport uit over internationale
samenwerking.
Conform het collegeprogramma in 2011 ontwikkeling van een
stadsbreed gedragen citymarketingbeleid.

3.

Convenant getekend over programmatische aanpak voor
versterking Kenniseconomie in de regio Alkmaar.
Het bieden van passende opleidingen met carrièreperspectief
voor studenten en tevens huisvestingsmogelijkheden.

Project ‘Samen Doen’ is afgerond,
proces van ontwikkeling van
cultuurkenmerken FORSB loopt
door en is verdiept volgens
actieprogramma.
Veranderplannen sectoren zijn
uitgevoerd en in praktijk gebracht.
Door middel van
managementcontracten is vorm en
inhoud gegeven aan de interne
verzelfstandiging van de
stadsbedrijven.

2.1.1

2.2.1

1.
BRIS operationeel vanaf 1 juli en
fasegewijze invoering meerdere
functies.

1.3.1

-

2.1

2010
Realisatie doelen en effecten

Uitwerken Alkmaar Kennisstad op gebied van leefmilieu,
kennis & innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt

3.1.1

Aantrekken en vasthouden van jongeren in
Alkmaar

3.2.1

Indicator:
Tevredenheidscijfer van de burger over
gemeentelijke informatieverstrekking

11

Uitvoeringsprogramma wordt
opgesteld (afronding 1e kwartaal
2011). Programmaorganisatie is
opgericht. Projecten in uitvoering.
EFRO-aanvraag t.b.v. Holland
Health in voorbereiding. Raad
akkoord met maximum aan
cofinanciering van € 300.000.
Projecten ter versterking van een
aantrekkelijk leefmilieu voor
studenten en kenniswerkers én
vergroting van aanbod kunst &
cultuur zijn onderdeel van
uitvoeringsprogramma. Dit is het
fundament van de kenniseconomie.
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Wat gaat het kosten?
Prog P01 Algemeen bestuur
(Bedragen x 1000)
Lasten
Bestuur en internationale contacten
Bestuursondersteuning
Algemene activiteiten
Baten
Bestuur en internationale contacten
Bestuursondersteuning
Algemene activiteiten
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

3.317
5.592
5.609

3.273
5.550
6.710

3.336
5.766
7.115

63
216
405

n
n
n

0
0
1.163
13.355
3.573
9.782

0
0
973
14.560
2.578
11.982

37
56
4.429
11.695
2.096
9.599

37
56
3.456
2.865
482
2.383

v
v
v
v
n
v

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

50

V

1.976

V

1.185

V

Activiteiten
Product Bestuur en internationale contacten: In de collegevergadering van 19 januari
2010 is besloten tot een bijdrage aan het initiatief van VNG-Internationaal met
betrekking tot de natuurramp in Haïti (25 N).
Product Bestuursondersteuning: Lasten diverse onderzoeken o.a. naar mogelijke
regionale samenwerking en programmamanagement Alkmaar Kennisstad (29 N).
Post onvoorzien: Onderuitputting: De volgende posten zijn ten laste van de post
onvoorzien gebracht (Budget 250):
Verkennend onderzoek Beverkoog noordelijke ontsluiting voor 35 (Collbesl 10.3816 d.d.
16/03/10);
Realisatie buitenschoolse opvang De Kring en Jules Verne voor 20 (Rb 36 d.d.
01/04/10);
Startnotitie organisatie Grote Sint Laurenskerk voor 15 (Collbesl 10.4784 d.d. 23/03/10);
Opdracht verkenning alternatief bouwplan YXIE voor 50 (Collbesl 10.515 d.d. 05/10/10);
Startnotitie initiatieffase mogelijkheden locatie IJzerwerf Overdie voor huisvesting MCA
voor 36 (Collbesl 10.655 d.d. 19/10/10).
In totaal voor 156 ten laste gebracht van de post onvoorzien.
Niet begrote meevallers
Product algemene activiteiten: Voor de posten onderwijsachterstandenbeleid (67 V) en
maatschappelijke opvang en OGGz (97 V) zijn geen plannen ingediend en komen in
2010 dan ook niet tot uitgaven.
De garantstelling van de HVC valt over het jaar 2010 voordelig uit (36 V).
Vrijval voorziening BDU fysiek, correctie investering Zeswielentrace en vrijval
risicovoorziening Bergen (1.776 V).
Stelposten
Product algemene activiteiten: De opgenomen stelposten voor leefbaarheid en
veiligheid (340 V) en onttrekking voor baggeren (250 N) zijn niet tot uitgaven gekomen.
Op de stelposten voor inburgering van de junicirculaire 2010 (200 V) en van de
septembercirculaire 2009 (333 V) is een voordeel ontstaan, omdat deze op product
Maatschappelijke participatie zijn gerealiseerd.
De stelpost voor hogere lasten i.v.m. de nieuw afgesloten CAO komt niet geheel op dit
product tot uitgaven. De lasten zijn verspreid op de verschillende producten (zie ook de
loonsomanalyse in de paragraaf Bedrijfsvoering) (1.070 V).
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De stelpost Verlaging kapitaallasten voor Stadswerk is gerealiseerd door lagere
tarieven in rekening te brengen (182 N).
De tijdelijke stelpost mGBA en ORRA (meicirculaire 2009) heeft niet geleid tot een
verlaging van budget (46 N). De stelpost voor vacature aftrek wordt niet ingevuld en
maakt deel uit van de loonsomanalyse (280 N).
Neutraal
Binnen het product algemene activiteiten is het voordeel op het actieplan Sport en
bewegen toegevoegd aan de reserve taakmutaties (149). Het voordeel op de uitgaven
CAI middelen is verwerkt door een lagere onttrekking uit de reserve CAI (333).
Ontvangen rijksvergoeding voor ISV3 is toegevoegd aan de voorziening (1,7 mln). Een
voordeel op het product is gecompenseerd door een nadeel in de
Resultaatbestemming.
Bedrijfsvoering
Product Bestuur en internationale contacten: Minder of niet bestede budgetten:
rekenkamercommissie (26 V); auditcommissie (25 V); fractievergoedingen (i.v.m.
verrekening vorige jaren) (24 V). Nadeel op salarislasten raadsleden/collegeleden
(respectievelijk 51 N/36 V). Hogere lasten Kapitaal en risicoverzekering pensioenen
Wethouders. (77 N).
Product Bestuursondersteuning: Door onder andere inkomstenderving in verband met
de afsluiting van de Voordam en Zijdam en opgelopen letselschade een incidentele
overschrijding voor Ondersteuning verzekering en Risicomanagement (99 N).
Overschrijding als gevolg van correctie op loonheffing uit hoofde van kerstpakketten
voor personeel (22 N).
Product algemene activiteiten: Hogere lasten op: Voormalig personeel (55 N),
Stadsregisseur (was niet goed begroot) (110 N), niet gerealiseerde bezuiniging
Kredietcrisis (74 N) en hogere salarislasten door CAO aanpassingen voor de sector
Concernondersteuning (152 N).
Lagere uitgaven voor: VUT/FPU (80 V), Schaden en verzekeringen als gevolg van
lagere premies (50 V), Bedrijfsvoering bij afdeling Geo-informatie door o.a. aan derden
in rekening gebrachte werkzaamheden (43 V). Bij het opstellen van de jaarrekening
wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op
inbaarheid. Op basis hiervan heeft een dotatie plaats gevonden (373 N)
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837

N
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2. Programma Burgerrelaties
Portefeuillehouders: P.M. Bruinooge, V.H. Kloos
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Tevredenheidscijfer dienstverlening aan
klanten op alle dienstverleningskanalen

Rapportcijfer > 7

7,5

Toelichting:
Het tevredenheidscijfer is afkomstig uit het jaarlijkse onderzoek van de landelijke benchmark Publiekszaken.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Verordening burgerinitiatief Alkmaar
Referendumverordening
Reglement Programmaraad
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Algemeen Beveiligingsbeleid (rijbewijzen, reis- en waardedocumenten)
Startnotitie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb, c.q. Wet Puberr)
Reglement Burgerlijke Stand
Participatiebeleidsnota
Inspraakverordening

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Wachttijden producten publieksbalies

90% < 15 minuten

91%

Toelichting:
Het betreft de wachttijden in de publiekshal van het Stadskantoor en in dienstencentrum De Mare
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Strategisch doel: Vergroten vertrouwen van burgers in gemeente Alkmaar

Doelenboom Burgerrelaties
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.
1.1

1.1.1

Uitbreiden KCC

1.1.1

1.1.2/
1.2.5

Invoeren digitaal en zaakgericht werken

1.1.2/
1.2.5

1.2.1

Digitaal benaderen van burgers

1.2.1

1.2.2

Digitaal bevragen van burgers

1.2.2

1.2.3

Het mogelijk maken van digitale afspraken

1.2.3

1.2.4

Digitale producten toevoegen

1.2.4

1.3.1

Invoeren Gemeentelijke Basis Administratie(GBA) als
Basisregistratie

1.3.1

1.3.2

Invoeren Register Niet Ingezetenen (RNI)

1.3.2

2.1.1

Uitvoeren participatiebeleid en hanteren
inspraakverordening

2.1.1

1.2

1.3

2.
2.1

Optimale dienstverlening aan klanten
Integreren dienstverlening in een breed
overheidsloket via alle dienstverleningskanalen (click, call, face, home)

Stimuleren digitale dienstverlening

Betrouwbare persoonsregistratie

Besluitvorming komt interactief tot stand
Bevorderen breed maatschappelijk draagvlak
voor beleid in voorbereiding en uitvoering

Indicator:
Tevredenheidscijfer dienstverlening alle
dienstverleningskanalen

Wachttijd producten publieksbalies
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2010
Realisatie doelen en effecten
1.

Met verwijzing naar de indicatoren mag geconstateerd
worden dat de optimalisatie goed op schema ligt. Dat blijkt
immers uit het tevredenheidscijfer dienstverlening aan
klanten op alle dienstverleningskanalen en de wachttijden in
de publiekshal van het Stadskantoor en in dienstencentrum
De Mare.

2.

Bewoners en bewonersorganisaties geven aan wat de
speerpunten zijn in de wijk. Bewoners dragen bij aan de
uitvoering van de speerpunten. Bij de evaluatie zijn de
ervaringen/meldingen van bewoners uitgangspunt. De
evaluatie wordt per wijk besproken met bewonersorganisaties
en de wijkteams.

Voorbereidingen zijn gestart in 2010
zodat in de loop van 2011 het klant
contact centrum (KCC) algemene emails en brieven gaat beantwoorden.
Burgers en ondernemers konden
gebruik maken van 69 digitale
producten en diensten. Er is een flink
begin gemaakt met de invoering van
zaakgericht werken (= volgen van een
verzoek aan de gemeente in tijd en
afhandelingfase); de uitrol gaat door in
2011.
Wij stellen burgers vanaf eind oktober
via sms op de hoogte dat hun nieuwe
reisdocument of rijbewijs klaar ligt.
Het digitale stadspanel is op de
volgende onderwerpen bevraagd:
Schuldhulpverlening, Gratis OV op
zaterdag en Oordeel over de
Gemeentegids.
Het is voor 59 producten en diensten
mogelijk een afspraak te maken.
Er zijn 10 nieuwe digitale producten
toegevoegd.
In januari 2010 is de gemeentelijke
basis administratie (GBA) als basis
registratie toegelaten.
Opnieuw is de invoering van het register
niet-ingezetenen (RNI) uitgesteld. Als
beoogde invoeringsdatum wordt nu
uitgegaan van oktober 2012.
Met de introductie van "Nieuw Alkmaars
Peil: alle wijken op niveau" streven we
naar intensivering van het betrekken
van buurt- en wijkbewoners bij de
kwaliteit van wonen en woonomgeving
en optimalisatie van het buurtgericht
samenwerken. Met veel bewoners en
organisaties zijn in de tweede helft van
het jaar gesprekken gevoerd t.b.v. de
verdere opzet van NAP.
Uit de evaluatie 2010 van het werkplan
"Schoon, heel, veilig en sociaal" is
gebleken dat de regeling
Bewonersinitiatieven (vouchers)
succesvol is (zie ook progr. Werk etc.
onder prestatie 3.3.3).
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Wat gaat het kosten?
Prog P02 Burgerrelaties
(Bedragen x 1000)
Lasten
Voorlichting, communicatie en stadsprom
Burgerdiensten
Baten
Voorlichting, communicatie en stadsprom
Burgerdiensten
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

1.428
4.519

1.450
4.609

1.547
4.302

97
307

n
v

0
1.713
4.234
0
4.234

0
1.850
4.209
0
4.209

116
1.756
3.977
0
3.977

116
94
232
0
232

v
n
v

Toelichting:
Omschrijving

v

Bedrag

N/V

72

N

277

V

Activiteiten
Product Burgerdiensten: Lagere legesopbrengsten bij reisdocumenten (afname
paspoorten met 6% en een toename van identiteitskaarten met 14%) (41 N) en
rijbewijzen als gevolg van afname met 7% (84 N). Legesopbrengst voor naturalisaties is
toegenomen (35 V waarvan 31 door prijseffecten Rijksoverheid). De prijseffecten
Rijksoverheid bij reisdocumenten droeg positief bij aan de legesopbrengst (18 V).
Bedrijfsvoering
Product Burgerdiensten: Hogere opbrengst als gevolg van een uitgestelde invulling van
vacatures. (220 V). Lagere lasten op Verkiezingen, Advertentie en reclame (36 V) en
diensten door derden (21 V).
Neutraal
Hogere kosten (64 N) en lagere baten (64 V) regio Alkmaar activiteiten, waaronder het
Regiodiner en het regio Alkmaar magazine.
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3. Programma Veiligheid
Portefeuillehouders: P.M. Bruinooge, M.L. Hagen
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Brandweerdekking: minimaal 80%
van de uitrukken binnen de normtijd
ter plaatse

80%

61,3%

Toelichting: dit is vastgelegd op basis van de Wet op de veiligheidsregio’s. De brandweer dient in minimaal 80% van de
spoedeisende uitrukken binnen de daarvoor geldende norm-opkomsttijden ter plaatse te zijn. Deze normtijden
verschillen voor diverse objecten (bijv. 8 min. voor woningen en 10 min. voor kantoren) en worden gerekend vanaf het
moment dat een melder de alarmcentrale belt tot het moment waarop de brandweer arriveert..

Subjectief gevoel van veiligheid
(gemeten in ‘een soms of vaak
onveilig gevoel’)

25%

18%

Toelichting: gebleken is dat landelijk de streefcijfers zoals afgesproken in de vorige GSB-periode niet gehaald worden.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom in het actieplan Overlast en Verloedering een nieuw streefcijfer
bepaald: maximaal 25% van de ondervraagden in de Veiligheidsmonitor geeft aan zich vaak onveilig te voelen.

Relevante beleidsnota’s
Verordening op de kansspelen
Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2013
Kadernota horecabeleid
Nota opwaardering stadstoezicht
Charter en Wijkactieplan Overdie
Nota cameratoezicht openbare ruimte
Algemene plaatselijke verordening
Rampenplan 2006-2009
Brandbeveiligingsverordening

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Aantal geregistreerde meldingen
van huiselijk geweld

650 (ook gehaald in 2009)

1.590

Toelichting: met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, politie en OM zijn afspraken gemaakt over het aantal
meldingen en de afhandeling daarvan. Door de aandacht en prioriteit die partners geven, zijn er meer meldingen
gekomen, die we ook als streefwaarde voor 2010 hanteren.

Aantal geregistreerde vernielingen

1.500

1.472

Toelichting: zowel de politie als afdeling Stadstoezicht registreren vernielingen. Het gaat hierbij om vernielingen aan
privé eigendommen, gemeentelijke eigendommen en vernielingen in de openbare ruimte. Deze cijfers zijn moeilijk te
beïnvloeden en kunnen plotseling nogal variëren. Desalniettemin is 1.500 een redelijk cijfer op basis van eerdere
ervaringen.
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Strategisch doel: Veilig Alkmaar

Doelenboom Veiligheid

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.
1.1
1.2

Verbeteren subjectieve en objectieve
veiligheid
Samen met partners werken aan de
verbetering van de lokale veiligheid
Betere beheersbaarheid prostitutiesector

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.
1.1.1

LIVP (o.b.v. kadernota IV), regierol in keten

1.1.1

1.2.1

Uitvoering PvA prostitutie: barrièremodel
(mensenhandelaanpak), bibobprocedure bij verlenging,
aanscherpen vergunningvoorwaarden, fysieke
maatregelen en cameratoezicht

1.2.1

1.2.2

Opzetten prostitutiezorgcentrum

1.2.2

1.3

Voldoen aan aanrijtijden brandweer

1.3.1

Afronding bouw nieuwe brandweerkazerne; aanpassen
brandweerorganisatie

1.3.1

2.
2.1

Vergroten leefbaarheid
Beter toezicht: terugdringen overlast en
ergernissen

2.1.1

Structureel en projectmatig inzetten van de
toezichthouders
Zorgen voor adequate bevoegdheden en toepassen
bestuurlijke boete

2.1.1

LIVP, fase 1, behandeld in de
raadscommissie 29 september
Brede en integrale aanpak van
mensenhandel. *)
Verplaatsing observatiepost
cameratoezicht krijgt in 2011 zijn
beslag.
Herinrichting Dijk met permanente
maatregelen om overlast in en
rondom het prostitutiegebied te
reduceren.
Het pand is in gebruik genomen. De
taakstelling gefaseerd ingevoerd.
Per 5 juli was de Brandweer volledig
operationeel vanuit de
nieuwe kazerne aan de
Helderseweg en de bestaande
kazernes in Oudorp en Koedijk.
Nieuwbouw Helderseweg om de
aanrijtijden te verbeteren en tevens
vernieuwen van de
organisatiestructuur. Hieraan is heel
2010 gewerkt en einde jaar
afgerond. Op 3 januari 2011 is de
vernieuwde brandweerorganisatie
van start gegaan. Dat geldt ook voor
de pilot-TS4 (eerste uitruk tankauto
spuit met bezetting vier personen).

2.1.2

Geregistreerd aantal meldingen huiselijk geweld
Geregistreerd aantal vernielingen
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21 inspecteurs in dienst die in 2010
4676 sancties hebben opgelegd.
In september is de bestuurlijke
strafbeschikking ingevoerd.

Doelen Integraal Veiligheidsbeleid dichterbij gebracht door
structurele borging van samenwerking tussen ketenpartners en
door het maken van prestatieafspraken.
Toepassing van barrièremodel, vergroting van operationele regie
en opvolging en terugdringen/reduceren van overlast in het
prostitutiegebied Achterdam. Tevens ondersteuning en nazorg
voor prostituees.
*) Het casusoverleg mensenhandel en het casusoverleg
pooierboys zijn in 2010 in het Veiligheidshuis regio Alkmaar
opgestart. Diverse (mogelijke) daders, faciliteerders en
slachtoffers zijn in deze casusoverleggen behandeld. Hierbij is op
individueel niveau hulpverlening georganiseerd of zijn vanuit het
zgn. barrièremodel maatregelen toegepast.
De in 2009 gestarte Proeftuin Mensenhandel heeft in 2010
tussentijds enkele producten opgeleverd die in aansluiting op het
barrièremodel hindernissen opwerpen tegen daders en
faciliteerders van uitbuiting. De eindrapportage zal medio 2011
worden opgeleverd.

2.
2.1.2

Indicator:
Veiligheidsgevoel
Brandweerdekking

2010
Realisatie doelen en effecten

Toezicht en handhaving hebben een positief effect op het gedrag
van burgers bij uitlaten honden en aanbieden van afvalstoffen, te
weten minder vervuiling. Samen met politie is ingezet op actief
benaderen van hanggroepen. Projectmatige aanpak samen met
stadsreiniging t.a.v. gedrag bewoners bij aanbieden
vuilniszakken in Spoorbuurt. Ook projectmatige aanpak van
overlast door fietsers en scooters in Centrum. Naast handhaving
betaald parkeren ook actieve inzet op tegengaan foutief c.q.
asociaal parkeren.
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Wat gaat het kosten
Prog P03 Veiligheid
(Bedragen x 1000)
Lasten
Integraal veiligheidsbeleid
Brandweer
Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Baten
Integraal veiligheidsbeleid
Brandweer
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

3.103
6.488
1.023

3.644
5.968
1.023

3.559
6.611
1.023

85
643
0

v
n

0
31
10.583
0
10.583

100
31
10.504
40
10.464

138
101
10.954
40
10.914

38
70
450
0
450

v
v
n

Toelichting:
Omschrijving

n

Bedrag

N/V

170

N

25

V

302

N

Activiteiten
Product Integraal veiligheidsbeleid:
Product Integraal veiligheidsbeleid: Hogere lasten in verband met het BIBOB-traject
Achterdam (113 N).
Product Brandweer: Hogere lasten in verband met overdracht budget i.v.m. raadsbesluit
taakoverdracht van Brandweer naar Veiligheidsregio (57 N).
Niet begrote meevallers
Product Integraal veiligheidsbeleid: Hogere baten bij ontvangen bijdrage Openbaar
Ministerie met betrekking tot het Veiligheidshuis.
Bedrijfsvoering
Product Integraal veiligheidsbeleid: Hogere lasten op diverse onderdelen zoals
advieskosten camera toezicht (22N).
Lagere lasten voor: Regie uitvoering LIVP (later aanstellen van de projectmedewerker)
(80 V), Rampenorganisatie (28 V), Apparaatskosten team OOV (26 V) en de
abusievelijk dubbel geraamde kosten voor Inspecteur Stadstoezicht (81 V).
Product Brandweer: Hogere lasten op Salarissen als gevolg van een CAO verhoging
van 2%, benodigd overwerk voor opvang tijdens training TS4 en verhuizing van
Nollenoor naar Helderseweg (76 N), FLO kosten voor oud personeel en vertrokken
medewerkers alsmede AEP betalingen (173 N) en Overige vergoedingen waaronder
cafetariamodel en maaltijdvergoedingen (43 N). Lagere lasten op Salarissen als gevolg
van vacatureruimte in afwachting van nieuwe organisatie en ter (gedeeltelijke) dekking
van externe inhuur (interim-commandant) en lager uitgevallen vergoedingen vrijwilligers
(203 V).
Hogere lasten op externe inhuur ten behoeve van reorganisatie Brandweer (213 N),
opleidingskosten voor training TS4 en ontwikkeling roosterpakketten ten behoeve van
nieuwe organisatie (64 N).
Hogere baten als gevolg van ontvangen vergoeding gedetacheerd personeel (22 V).
Lagere lasten voor materieel in verband met minder uitgevoerd onderhoud inzake
verhuizing (102 V). Lagere lasten aan verzekeringspremie doordat deze al in 2009 ten
onrechte was betaald. Per saldo lagere lasten op Huisvesting door voordeel op
Helderseweg (slechts helft van het jaar gebruikt), nadeel op tijdelijke huisvesting
Stationsweg, nadeel door te lage bijdrage Veiligheidsregio voor Nollenoor en nadeel
van afboeking geactiveerde onderzoekskosten locatie nieuwbouw Brandweer
(Westerweg) (285 N).
Lagere personele lasten waaronder keuringen en werkkleding (32 V).
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4. Programma Bereikbaarheid
Portefeuillehouders: J.P. Nagengast
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Tevredenheid over bereikbaarheid
van het centrum

65% van de mensen is tevreden
(waardering tussen neutraal en
ruim voldoende)

**

** Toelichting: de norm voor bereikbaarheid is gebaseerd op omnibusonderzoek in de regio. In 2010 is echter alleen
Alkmaar onderzocht. Dat percentage is 44%. Hierdoor ontstaat een niet-vergelijkbare situatie.

Tevredenheid over
parkeergelegenheid op straat

45% van de gebruikers is tevreden 49%
(waardering tussen neutraal en
ruim voldoende)

Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers.

Tevredenheid over
parkeergelegenheid in garages

70% van de gebruikers is tevreden 69%
(waardering tussen neutraal en
ruim voldoende)

Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers.

Tevredenheid over OV-bus

rapportcijfer 8

7,4

Toelichting: de normwaarde van 8 was opgenomen voor het vervoer in Alkmaar vanuit de situatie dat de gemeente nog
opdrachtgever was voor het OV. Vanuit het kennisplatform verkeer en vervoer komt een tevredenheidscijfer naar voren
van 7,4 voor 2010. Dit cijfer is gebaseerd op het vervoer in de regio Noord-Holland Noord. Deze situatie is ontstaan
doordat de Provincie vanaf 2009 verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Het vergelijk is daardoor niet te maken.
Het landelijk cijfer is 7,2.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licht op Alkmaar (beleidsplan openbare verlichting)
Beleidsplan verkeer en vervoer
Actieplan langzaam verkeer
Parkeren in Balans (inclusief actieprogramma)
Regionale bereikbaarheidsvisie Noord-Kennemerland
Verkeersveiligheidsplan Alkmaar
Parkeernormen 2007-2015
Plan van aanpak nieuw beleidsplan verkeer en vervoer/ Kadernota Duurzame Bereikbaarheid
Diverse beheersprogramma’s (openbare verlichting, bruggen, wegen, parkeergarages,
fietsenstallingen e.d.)

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Modal split: voortschrijdend
tweejaarlijks gemiddelde van de
verdeling over fiets-bus-auto
(vervoerswijze naar centrum)

auto
fiets
OV
lopend

auto
fiets
OV
lopend
overig

53 %
34 %
8%
4%

22 %**
51 %
10 %
14 %
3%

** Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers, waarbij de vermelding dat tot en met
2009 sprake was van een regio omnibus onderzoek en in 2010 van een onderzoek alleen in Alkmaar. Dat verklaart ook
het verschil in cijfers.

Parkeerdruk betaalde en
vergunninghouderplaatsen

op de drukste momenten is de
bezetting niet hoger dan 90 %

88%

Toelichting: op basis van tellingen wordt gerapporteerd naar plaats en tijd, garage en straat, bewoners en bezoekers
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Strategisch doel: Een goed bereikbare stad Alkmaar

Doelenboom Bereikbaarheid
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.
1.1

Een goed evenwicht creëren van
bereikbaarheid met veiligheid,
leefbaarheid en economie
Stimuleren van gebruik van de fiets en
openbaar vervoer

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

1.1.1

2010
Realisatie prestaties

O.a. Bus on Line

1.1.1

1.1.2

1.2

Bevorderen van de doorstroom van
autoverkeer

1.2.1

Uitvoeren maatregelen kadernota Duurzame
bereikbaarheid (o.a. opwaardering Westring N9 en
Bestevaerbrug)

1.2.1

1.3

Goede ontsluiting van de (binnen)stad
inclusief bedrijventerreinen

1.3.1

Aansluiting Boekelermeer en Heiloo op A9

1.3.1

2.
2.1

Reguleren van de parkeerbehoefte
Kwalitatief en kwantitatief voldoende
parkeercapaciteit met een goede spreiding in
en rondom de binnenstad

2.1.1

Uitvoeren actieplan Parkeren in Balans, Bouw
Schelphoekgarage, informatiesysteem, contacten
particuliere parkeergarages

2.1.1

Parkeren als gesloten systeem

2.1.2

2.1.2

Indicator:
Tevredenheid bereikbaarheid
Tevredenheid parkeergelegenheid
Tevredenheid OV-bus

Parkeerdruk
Modal split (verdeling fiets-bus-auto)
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2010
Realisatie doelen en effecten
1.

Er is in 2010 aanzienlijke voortgang geboekt met de te realiseren
doelen. De geplande uitbreidingen voor het openbaar vervoer
zijn tot stand gekomen, zodat in 2011 een evaluatie van de
nieuwe voorzieningen kan plaatsvinden.
De voorbereiding voor projecten t.b.v. langzaam verkeer zijn
ingezet, zodat een groot aantal voorzieningen in 2011 tot
afronding komt. Voor bepaalde projecten, zoals fietsenstallingen
bij beide NS-stations en het omvormen van de Frieseweg tot
fietsstraat is meer tijd nodig ter voorbereiding.
Het project Westelijke ring vraagt komende jaren volledige
aandacht. Hoewel de verantwoordelijke overheid, de provincie
Noord-Holland, veel heeft geïnvesteerd in de voorbereidingsfase,
is er ook na 2010 nog geen zicht op het tijdstip en de omvang
van de uitvoeringsfase.
In 2010 zijn ook de voorbereidingen gestart voor het
Bestevaertracé, de noordelijke ontsluiting Beverkoog en is werd
voortgegaan met de inzet op de realisatie van de aansluiting van
het bedrijventerrein Boekelermeer op de A9.
Er is begonnen met een bewoners- en betrokkenenproject voor
het wijziging van de rijrichting Bierkade.

2.

Tevredenheid Parkeergarages:
doelstelling: 70% en gerealiseerd: 69%

Bus-on-line is afgerond.
Proef gratis OV op zaterdag is
mislukt, omdat de doelstelling van
extra bezoekers naar de binnenstad
niet is gehaald.
Buslijn de Hoef opgestart.
Gratis pendelbusjes Schelphoek
opgestart
Regiotaxi aanbesteed.
Ophogen 120 haltes, voorbereiden
ophogen 100 haltes.
Uit Actieplan langzaam verkeer
diverse projecten uitgevoerd,
waaronder aanleg fietsstroken
Terborghlaan en fietsenstalling NSstation Noord.
Vele projecten in voorbereiding,
zoals fietsstraat Frieseweg,
Herenweg, fietspad Robonsbosweg
naar ‘t Woudt, fietsenstalling NSstation Centraal, fietsbrug Overstad
en looproute Ged. Nieuwesloot.
Fietsbalans van de Fietsersbond is
uitgekomen.
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
wordt voorbereid. Dit uitvoeringsprogramma bevat infrastructurele
projecten voor het bevorderen van
fiets, OV en Auto t/m 2015.
Project Westring gestart met
verkenningsfase.
Bierkade omdraaien is onderzocht.
Opstellen Visie Overstad.
Variantenstudie Boekelermeer–A9
afgerond.
Verkenningsonderzoek Beverkoog
Noord.
Bestevaerbrug opgenomen als
project.
Parkeren in Balans is ingevoerd en
aangepast.
Kleine maatregelen integreren in
Uitvoeringsplan mobiliteit.
Het aanpassen van het
parkeerverwijssysteem is in
voorbereiding inclusief aansluiting
private parkeervoorzieningen.
Bouw Schelphoek gestart.
Nog geen nieuwe inzichten.
Nota ‘Kosten baten parkeren’ naar
verwachting medio 2011 gereed
voor besluitvorming.

Tevredenheid Straatparkeren:
doelstelling: 45% en gerealiseerd: 49%
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Wat gaat het kosten?
Prog P04 Bereikbaarheid
(Bedragen x 1000)
Lasten
Verkeer en vervoer
Parkeren
Beheer infrastructuur
Baten
Verkeer en vervoer
Parkeren
Beheer infrastructuur
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

2.631
5.354
9.336

2.630
5.618
7.978

6.013
5.731
8.496

3.383
113
518

n
n
n

12
8.174
124
9.011
-1.000
10.011

12
9.097
70
7.047
-1.000
8.047

3.478
7.851
204
8.707
-1.000
9.707

3.466
1.246
134
1.660
0
1.660

v
n
v
n

Toelichting:
Omschrijving

n

Bedrag

N/V

1.695

N

45

V

17

N

Activiteiten
Product Verkeer en vervoer: Hogere lasten voor het project ophogen bushaltes (858 N),
hier tegenover staat een provinciale bijdrage (838 V).
Product Parkeren: Lagere baten op parkeerinkomsten zowel op straat als in de garages
als gevolg van de economische crisis, het gewijzigde avond/nachttarief en de
gewijzigde verkeerscirculatie (1.551 N).
Hogere baten bij Inning boetes zijn voornamelijk veroorzaakt door het uitbreiden van de
tijden voor betaald parkeren tot 23:00 uur. Ook is het aantal oninbare boetes
toegenomen (198 V).
Hogere baten ontheffingen en vergunningen door toename van het aantal verstrekte
vergunningen als gevolg van uitbreiding van het vergunninghoudersgebied (106 V).
Product Beheer infrastructuur: Hogere lasten voor herstel asfaltschade na de strenge
winterperiode (225 N). Hogere lasten voor reparatie boomwortelschades aan trottoir en
elementen verhardingen (203 N).
Niet begrote meevallers
Product Verkeer en vervoer: Het project Bergerweg/Scharloo is in 2009 afgerond. In
2010 is hiervoor een subsidie ontvangen (45 V).
Neutraal
Product Verkeer en vervoer: Hogere uitvoerings- (2.385 N) en VAT-kosten (126 N) voor
het project Bus-on-line. Tegenover deze hogere lasten staan Provinciale subsidies
(2.429 V) en het eigen gemeentelijk investeringsdeel (82 V).
Bedrijfsvoering
Product Parkeren: Hogere lasten voor het schoonmaken van garages door een
verhoogde intensiteit van schoonmaken welke beoogd was te worden gedekt uit een
verhoogd weekendtarief (45 N).
Hogere lasten voor verzekering straatapparatuur door een toename van de premie als
gevolg van de vele inbraken in straatapparatuur. De verhoging van de premies is
enigszins beperkt door het acceptaren van een eigen risico van 0,5 k€ per gebeurtenis
(17 N).
Hogere lasten als gevolg van het later (1 maart 2011) overstappen van het netwerk van
UPC naar het gemeentelijk glasvezelnetwerk (30 N).
Hogere lasten voor aanschaf passen in verband met uitbreiding van het aantal
vergunninghouders en schades (20 N).
Product Beheer infrastructuur: Lagere baten als gevolg van niet verhaalbare schade
oneigenlijk gebruik openbare weg (32 N).
Voordeel onderhoudsbestek en incidenteel onderhoud (94 V).
Hogere opbrengsten voor het maken van uitritten en onderlinge verrekeningen (33 V).
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5. Programma Economie en toerisme
Portefeuillehouders: P. de Baat, V.H. Kloos
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Tevredenheidcijfer
ondernemingsklimaat

6,9

6,9

Toelichting: Om bedrijven optimaal te kunnen faciliteren en stimuleren is een goed ondernemersklimaat van cruciaal
belang. Het Ministerie van EZ (nu EL&I) verzorgt 2-jaarlijks een monitor om de kwaliteit van het ondernemingsklimaat in
de GSB steden te laten meten: de Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat. Niet zeker is of het Ministerie deze
benchmark na 2010 voortzet.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidsnota kantoren 2007-2016
Beleidsnota ‘Werken aan huis’
Regionale visie op lokale bedrijventerreinen Noord-Kennemerland
Visie uitwerking regionaal detailhandelsbeleid
Quick scan detailhandelsvisie en ontwikkelingsprogramma (centrum)
Visie dagelijkse winkelvoorzieningen
Nota ‘Wat kan waar?’
Nota branchering detailhandel 2009
Beleidsnota hotels en bed&breakfasts 2010-2015

Uitvoering:

•
•
•

Actieprogramma Economie & Toerisme 2010-2015
Regionaal programma herstructurering bedrijventerreinen regio Alkmaar 2009-2013
Herstructureringsplan bedrijventerrein Oudorp

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% arbeidsplaatsen in gemeente
t.o.v. potentiële beroepsbevolking

71%

73% (per 1-1-2010)

Toelichting: Alkmaar streeft naar een evenwichtige woon – werkbalans en deze wordt uitgedrukt met bovenstaande KPI.
Het betreft arbeidsplaatsen van 15 uur of meer per week ten opzichte van de 20 – 64-jarige bewoners.

28

Strategisch doel: Een toekomstgerichte duurzame economie

Doelenboom Economie en toerisme
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.
1.1

2.
2.1

2.2

Realisering van een evenwichtige woonwerk balans
Stimulering van de werkgelegenheid

Zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en een robuuste economische
structuur
Zorg voor verscheidenheid aan goed bereikbare bedrijven- en kantorenterreinen

Verbetering dienstverlening aan
ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties
.

1.1.1

Uitvoering economische visie

1.1.1

2.1.1

Faciliteren van oprichting ondernemingsfonds

2.1.1

2.1.2

Participatie in promotieplan kantoren

2.1.2

2.1.3

Herstructurering en ontwikkeling bedrijventerreinen;
ontwikkeling kantorenlocaties

2.1.3

2.1.4

Faciliteren ‘breednet’

2.1.4

2.2.1

Uitvoeringsprogramma Ondernemersloket

2.2.1

2.2.2

Gemeentebrede dienstverlening aan ondernemers

2.2.2

2.3

Vermindering regeldruk

2.3.1

Uitvoering convenant ‘Verbetering dienstverlening en
vermindering regeldruk voor ondernemers’

2.3.1

2.4

Stimulering startende en vernieuwende
bedrijvigheid

2.4.1

Uitvoering projecten: Paviljoen 2030, mogelijk Incubator,
Holland Health, Creative Cities Amsterdam Area

2.4.1
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2010
Realisatie doelen en effecten
1.

Zie KPI.

2.

Het ondernemingsklimaat in Alkmaar wordt in 2010 gewaardeerd
met een 6,9. De verscheidenheid aan goed bereikbare bedrijvenen kantorenterreinen wordt geborgd en benut ter versterking van
het ondernemingsklimaat.

Voortgang wordt gemonitord.
Uitvoeringsplan 2011 wordt gemaakt.

Ondernemingsfonds is opgericht.
Juridische uitspraak zou tot
veranderingen in opzet en uitvoering
kunnen noodzaken. Gevolgen worden
onderzocht.
Plan uitgevoerd onder leiding van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord.
Uitvoering 2e fase herstructurering
Oudorp is gestart; Voor Beverkoog is
zgn. HIRB-light subsidie aangevraagd.
Richtinggevende nota inzake
ruimtelijke bepaling van economische
en maatschappelijke functies in
Alkmaar (‘Wat kan waar?’)
vastgesteld; raadsbesluit wordt
voorbereid.
Voorbereidingsbesluit genomen t.b.v.
ontwikkeling haven / keerkom
Boekelermeer.
Ruimtelijke plannen voor omgeving
station Alkmaar-Noord, Nuonterrein,
Connexxionterrein en oude Pabolocatie worden gemaakt.
Plan van aanpak is klaar en gezocht
wordt nog naar de juiste regionale
vormgeving.
Doorlopend. Rapportage 2010 volgt.
Resultaten van Benchmark
gemeentelijk Ondernemingsklimaat
zijn bekend gemaakt. Het cijfer voor
de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening is 6,3 (beoogd 6,5).
Het convenant is uitgevoerd en heeft
geleid tot een verbeterplan dat in 2011
wordt uitgevoerd. Jaarlijks worden 20
regelingen herzien. Kwaliteitsduiding
‘Bewijs van Goede Dienst’ van
ministerie EZ is ontvangen.
Instemming Raad met gemeentelijke
co-financiering t.b.v. aanvraag
Europese subsidie (EFRO) voor
Holland Health. Innovatieconferentie
gehouden. Social community
Paviljoen 2030 opgezet
(www.paviljoen2030.nl);
initiatieven worden zichtbaar en
samenwerkingsverbanden ontstaan.
Deelname aan Creative Cities
Amsterdam Area; een stichting ter
stimulering van de creatieve en innovatieve bedrijvigheid is opgericht.

Strategisch doel: Een toekomstgerichte duurzame economie

Doelenboom Economie en toerisme
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

2.5

Betere personeelsvoorziening

2.5.1

2.5.1

3.

Versterken van het economisch
functioneren van het stadscentrum als
hart van Noord-Holland Noord
Aantrekkelijker woon-, leef- en
uitgaansklimaat

3.1

Uitvoering arbeidsmarktbeleid

Zie programma Werk, participatie en
inkomen.
3.

3.1.1

Ontwikkeling YXIE, vestiging InHolland op Overstad,
ontwikkeling studentenhuisvesting en aantrekkelijk
opleidingsaanbod, uitvoering projecten Alkmaar
Kennisstad en eventuele actualisering Horecanota

3.1.1

3.2

Meer bezoekers, met name toeristen en
winkelpubliek

3.2.1

Uitvoering economische visie onderdeel toerisme en
detailhandel

3.2.1

3.3

Toename bestedingen van bezoekers

3.3.1

Inzet op toename bestedingen van bezoekers en beperken
gevolgen recessie

3.3.1

Indicator:
Tevredenheid ondernemersklimaat

2010
Realisatie doelen en effecten

% Arbeidsplaatsen t.o.v. potentiële beroepsbevolking
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Projecten YXIE en vestiging InHolland
Overstad lopen.
Convenant Alkmaar Kennisstad wordt
uitgevoerd.
Opzet uitvoeringsprogramma
‘Kennisregio Alkmaar’ gemaakt.
Onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van ontwikkeling van:
- Regionaal kenniscentrum
obesitas; centrum voor
levensloopbegeleiding van
mensen met obesitas, waarbij de
koppeling wordt gemaakt tussen
de kennisdomeinen bewegen,
voeding en gezondheid.
- Nieuw Papendal; sportmedisch
cluster waar alle medische kennis
en expertise die nodig is om (op
topniveau) sport te beoefenen
voorhanden is.
In het Centrum is nieuwe sfeerverlichting aangebracht, gefinancierd
uit het ondernemingsfonds.
Aansturing VVV en SPA mede gericht
op meer onderlinge samenwerking.
Ontwikkelplan Centrum vastgesteld en
op basis daarvan wordt ingezet op
nieuw convenant met
centrumondernemers.
Aanleg passantenhaven Schelphoek
(met subsidie provincie); wordt juni
2011 opgeleverd.
Wandelroutenetwerk Alkmaar-HeilooBergen in uitvoering.
Visie detailhandel NoordKennemerland opgesteld; wordt ter
besluitvorming aan bestuur
voorgelegd.
Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast
in Alkmaar 2010 t/m 2015 vastgesteld.
Samen met KvK en ondernemers
gestart met monitoren van het
economisch functioneren Centrum
t.b.v. gerichte acties.

1% Meer Nederlandse dagbezoekers dan in 2009, 1% meer
‘passanten’ (winkelend publiek).
In Nederland tot de top 10 van de meest bezochte steden
toegetreden (in 2009 12e plaats).
Tot top 5 van de Nederlandse steden qua toeristische
bestedingen behoren. In 2009 stond Alkmaar op de 7e plaats
(gemeten via Continu Vakantie Onderzoek).

Wat gaat het kosten?
Prog P05 Economie en toerisme
(Bedragen x 1000)
Lasten
Economie, industrie en toerisme
Markten en evenementen
Toerisme
Baten
Economie, industrie en toerisme
Markten en evenementen
Toerisme
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

1.181
1.203
334

1.484
1.197
381

1.348
1.084
377

136
113
4

v
v
v

0
694
0
2.024
0
2.024

0
694
0
2.368
110
2.258

20
757
1
2.031
50
1.981

20
63
1
337
60
277

v
v
v
v
n
v

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

137

V

100

V

Activiteiten
Product Economie en industrie: Vervallen storting in BDU-voorziening (51 V).
Lagere lasten citymarketing, ondernemersloket en diverse subsidies (42 V).
Product Markten, havens en evenementen: Incidenteel voordeel kermis verpachting
door extra bijplaatsingen (22 V). Meer verhuur evenemententerrein (15 V). Meer
havengelden door Rivercruisevaart (7 V).
Neutraal
Product Economie en industrie: Lagere voorbereidingskosten Paviljoen 2030
(raadsbijlage 35 van 2-4-2009) (40 V). Bijdrage van marktpartijen in
voorbereidingskosten Paviljoen 2030 (20 V). Lagere onttrekking uit reserve Paviljoen
2030 (raadsbijlage 35 van 2-4-2009) (60 N).
Bedrijfsvoering
Product Markten, havens en evenementen: In het kader van het bedrijfsplan van de
afdeling GVB is voor 2011 en daarna een taakstelling opgelegd van 100 k€. In 2010 is
in de bedrijfsvoering van de afdeling reeds toegewerkt naar deze taakstelling door het
niet invullen van vacatureruimte, minder externe adviezen en efficiencyverbeteringen
(100 V).
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6. Programma Onderwijs en jeugd
Portefeuillehouders: M. Hamberg
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Aantal schooluitval voortgezet
onderwijs en MBO

-/- 100 vsv-ers

-/- 274 vsv-ers t.o.v. 2005-2006

Toelichting:
Scholen en gemeenten hebben in mei 2008 in een convenant met het Rijk afgesproken om in de periode 2008-2011 het
aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) met 40% terug te dringen t.o.v. 1 oktober 2006. Dat komt voor de regio
Alkmaar uit op 400 vsv-ers in de totale convenantperiode.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•

Kadernota Lokaal Jeugdbeleid 2006 en Uitvoeringsprogramma
Masterplan huisvesting voortgezet onderwijs
RMC actieplan 2005-2009
Startnotitie integraal huisvestingsplan openbaar en bijzonder basisonderwijs

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Aantal gezinnen dat gebruik maakt
van opvoedondersteuning

550 gezinnen

1.000 gezinnen

Toelichting: tegelijk met de realisatie van de drie Centra voor Jeugd en Gezin streven we naar een uitbreiding van het
laagdrempelige dienstenpakket t.a.v. opvoedingsondersteuning d.m.v. (inloop)spreekuren, themabijeenkomsten en
cursussen voor (a.s.) ouders en opvoeders.

Aantal trajecten in het kader van de
Wet Inschakeling Jongeren (WIJ)

100

57

Toelichting: in principe moeten alle aanmeldingen resulteren in een traject. Vooralsnog wordt uitgegaan van 100
aanmeldingen (dus trajecten).
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Strategisch doel: Vitale samenleving

Doelenboom Onderwijs en jeugd
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.1.1

Centra voor Jeugd en Gezin operationeel (3 locaties)

1.1.1

3 Locaties zijn geopend.

1.2

Het bieden van optimale
ontwikkelingskansen voor de jeugd
Beperkingen en achterstanden op zo jong
mogelijke leeftijd aanpakken
Doorontwikkeling brede scholen

1.2.1

Aanbieden programma VVE

1.2.1

184 Deelnemers.

1.3

Voorkomen voortijdige schooluitval

1.3.1

Preventieprojecten, uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht
en RMC-trajectbegeleiding

1.3.1

1.4

Voorkomen jeugdwerkloosheid

1.4.1

1.4.1

1.5

Verminderen overlast van hangjongeren

1.5.1

Registratiesysteem Jongeren Centraal klaar voor regionaal
gebruik
Uitvoering plan Alcoholmatiging Jeugd

RMC-trajectbegeleiding: 319 nieuwe
VSV-ers herplaatst + 337 oude
VSV-ers.
Leerplicht Alkmaar: 1270 dossiers
Kwalificatieplicht MBO (regio): 674
dossiers.
Is gereed.

1.5.2
1.5.3

Invoering verwijsindex risicojeugd, inzet van bemoeizorg
Uitvoering Convenant Veilige School

1.5.2
1.5.3

1.1

2.
2.1

3.
3.1

4.
4.1
4.2

Het creëren van samenhang tussen
school, gezin, vrije tijd en opvang
Meer deelname jeugd aan sport- &
cultuuractiviteiten in georganiseerd verband

Jongeren zijn betrokken en
maatschappelijk actief
Vernieuwen jongerenparticipatie

Het hebben van goed functionerende,
duurzame onderwijsvoorzieningen en
accommodaties met uitstraling
Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor
adequate huisvesting (incl. het
binnenklimaat)
Het vernieuwen en upgraden van
schoolgebouwen

Indicator:
% Schooluitval voortgezet onderwijs en MBO

1.5.1

Pilot PCC Vondelstraat i.s.m. Tienerwerk Kern8

2.1.1

Niet gerealiseerd op locatie; bredere
opdracht verstrekt aan het
jongerenwerk.

2.1.2

Realisatie 9,5 combinatiefuncties sport, 2
combinatiefuncties cultuur

2.1.2

11,4 combinatiefuncties sport, 2
combinatiefuncties cultuur.

Opzetten digitaal en interactief platform voor jongeren
Scholierenspreekuren
Maatschappelijke stages

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Het opstellen en uitvoeren van het jaarlijks
huisvestingsprogramma (VVHO)

4.1.1

Het VVHO 2011 is in december
2010 vastgesteld.

4.2.1

Uitvoering Masterplan huisvesting voortgezet en
basisonderwijs

4.2.1

4.2.2

Het inhuizen van peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvangplekken in scholen

4.2.2

Bij 1 schoolgebouw is in 2010 de
renovatie afgerond (Willem Blaeu)
Bij 2 schoolgebouwen (Murmellius
Gymnasium en Rein Abrahamse) is
in 2010 met de
verbouwingswerkzaamheden
gestart ( afronding in 2011).
Een drietal projecten is afgerond,
namelijk de basisscholen De Kring,
De Vlieger en De Cocon.
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De voorzieningen gericht op het signaleren en aanpakken van
ontwikkelingsproblemen (Centra voor Jeugd en Gezin),
leerplicht, trajectbegeleiding en Jongerenloket krijgen steeds
meer vorm. De registraties zijn sluitend en het palet aan
interventiemogelijkheden wordt breder en effectiever.
Risicogedrag wordt actief aangepakt.

2.

De samenhang tussen school, gezin, vrije tijd en opvang neemt
nog steeds toe, omdat het bereik van de sport- en
cultuuractiviteiten in georganiseerd verband is toegenomen.

3.

Door gebruik van nieuwe media (website+ sociale media +
gebruik van filmpjes) gecombineerd met stages (werkleerbedrijf
STAD plus maatschappelijke stages) en samenwerking tussen
scholen en maatschappelijke organisaties hebben jongeren
structureel meer mogelijkheden gekregen betrokken en
maatschappelijk actief te zijn.

4.

Er is een goed overzicht van de huidige staat van de
onderwijsvoorzieningen en accommodaties en inzicht in de
verbeteropgaven die nog noodzakelijk zijn om op het gewenste
niveau te komen.

Gerealiseerd: www.district-a.nl
790 Scholieren.
1092 Maatschappelijke stages door
VCA aangeboden aan alle VO
scholen.

4.1.1

Gebruik opvoedondersteuning
Aantal trajecten WIJ

1.

Educatieve programma’s op 16
basisscholen en 6 VO-scholen;
overmatig alcoholgebruik < 16 fors
gedaald; betrokkenheid ouders blijft
achter.
37 Gezinnen in bemoeizorg.
Convenant veilige school wordt
uitgevoerd.

2.1.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

2010
Realisatie doelen en effecten
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Wat gaat het kosten?
Prog P06 Onderwijs en jeugd
(Bedragen x 1000)
Lasten
Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs
Bredeschool
Voortijdig schoolverlaten
Jeugdzorg
Jeugd en jongerenwerk
bestuur openbaar onderwijs
Baten
Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs
Voortijdig schoolverlaten
Jeugdzorg
Jeugd en jongerenwerk
bestuur openbaar onderwijs
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

12.990
1.731
892
2.451
2.131
22.261

13.544
3.200
1.134
2.715
2.096
0

12.718
2.960
1.014
2.811
2.099
0

826
240
120
96
3
0

v
v
v
n
n

1.032
561
1.829
0
22.261
16.773
640
16.133

1.175
561
1.829
0
0
19.124
1.722
17.402

1.264
407
1.906
2
0
18.023
1.261
16.762

89
154
77
2
0
1.101
461
640

v
n
v
v

Toelichting:
Omschrijving

v
n
v

Bedrag

N/V

226

V

74

V

307

V

Activiteiten
Product Huisvesting en voorzieningen onderwijs: Hogere lasten voor leerlingenvervoer
(22 N) en positief afwikkelingsverschil leerlingen vervoer (53 V).
Product Brede school: Een positief afwikkelingsverschil afrekening 2009 van de
stichting Kinderopvang Alkmaar (59 k€). Lagere kosten kinderopvang en subsidie
peuterspeelzalen (58 k€). Extra gelden voor kwaliteitsverbetering peuterspeelzalen niet
volledig ingezet (82 k€) en lagere kosten inspecties kinderdagverblijven/peuterspeelzalen (62 k€). Hierdoor een lagere onttrekking uit de reserve Kinderopvang (66 N)
Niet begrote meevaller
Product Huisvesting en voorzieningen onderwijs: Ontvangen bijdragen ten behoeve van
realisatie schoolplein Bello (B&W 08.15022 van 30-9-2008) (74 V).
Neutraal
Product Huisvesting en voorzieningen onderwijs: Lagere lasten regeling verbetering
binnenklimaat scholen (384 k€), later (2011) aanbrengen energiezuinige verlichting
gymnastieklokalen (75 k€) en later opknappen vijf basisschoolpleinen (60 k€) (B&W
10.6991 van 26-4-2010) (519 V). In dit verband ook lagere onttrekking uit reserve
concrete maatregelen economische crisis (519 N). Mutaties oude voorziening
onderwijskundige vernieuwing via exploitatie en onttrekking reserve (117N/117V)
Product Voortijdig schoolverlaten: Lagere lasten voor regionale meld en
coördinatie/startkwalificatie (RMC) (168 V). De rijksvergoeding is afgestemd op de
uitgaven en is daarom ook lagere vastgesteld (168 N).
Product Jeugdzorg: Hogere baten Rijksvergoeding voor het centrum van jeugd en gezin
(77 V). Hogere lasten ten gevolge van de inzet van deze hogere Rijksvergoeding (77N).
Bedrijfsvoering
Product Huisvesting en voorzieningen onderwijs: Lagere lasten voor huur Vroonermeer
Noord (78 V). Er waren positieve afwikkelingsverschillen voor huurvergoeding
gymlokalen (75 V) en Onderwijsbegeleiding (32 V). Hogere lasten voor onderzoek
verzelfstandiging St. Ronduit (24 N).Hogere huur lasten voor Voortgezet Onderwijs (57
N). Lagere lasten schade onderwijsgebouwen (271 V). Hogere energielasten
gymnastieklokalen (74 N). Lagere OZB lasten onderwijsgebouwen (41 V).
Product Voortijdig schoolverlaten: Hogere lasten leerplicht (23 k€) en hogere
doorbelasting overhead (12 k€) (35 N).
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7. Programma Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
Portefeuillehouders: A.J.A. van de Ven
Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuurnota 2009 en verder “Cultuur zonder grenzen”(nog niet vastgesteld)
Cultuurhistorieverordening
Beleids- en bedrijfsplan Theater De Vest 2005-2008 ‘Uitbreiding en Verdieping’
Bedrijfsplan Stedelijk Museum ‘Een fundament voor het Museum’
Deelsubsidieregeling toeristische activiteiten
Alkmaar Prachtstad, contouren voor toerisme
Kadernota toeristisch-recreatief gebruik openbaar water
Startnotitie actief evenementenbeleid
‘Evenementen in Alkmaar, een feest voor iedereen’
Beleidsnota cultuurhistorie voor Monumentenzorg, archeologie en Bouwhistorie
Verordening houdende bepalingen omtrent de orde op de kaasmarkt

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Aantal toeristisch-recreatieve
(dag)bezoekers uit Nederland

1.257.900

1.214.000

Toelichting: het cijfer komt jaarlijks uit het rapport van Continue Vakantie Onderzoek.
Alle bezoeken aan een stad, die voor ontspanning en/of plezier worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van
een museum, een attractie of evenement, winkelen voor plezier, e.d. Bezoeken om zakelijke redenen, alsmede bezoek
aan familie, vrienden of kennissen blijven buiten beschouwing. De gepresenteerde bezoekcijfers hebben alleen
betrekking op het bezoek van Nederlanders aan de onderzochte steden. Bezoeken van buitenlandse dag- en
verblijfstoeristen blijven derhalve buiten beschouwing. Toeristische bezoeken van inwoners aan hun gemeente zijn
tevens buiten beschouwing gelaten.
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Strategisch doel: Alkmaar de veelzijdige stad met een eigen karakteristiek
en goed kunst- en cultuurklimaat met een landelijke uitstraling

Doelenboom Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.
1.1

2.

Behoud en versterking historische
kwaliteit
In stand houden en versterken
cultuurhistorische en monumentale kwaliteit
van de stad

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.1.1

Ontwikkeling visie religieus erfgoed

1.1.1

Visie religieus erfgoed is ontwikkeld.
Moet nog worden vastgesteld.

1.1.2

Uitwerking planologische bescherming beeldbepalende
panden

1.1.2

1.1.3

Completeren gemeentelijke monumentenlijst

1.1.3

Planologische beschermen
monumentale waarden is
uitgewerkt.
Lijst is gecompleteerd, maar nog
niet vastgesteld.

1.1.4

Communicatie en invoering Cultuurhistorie Alkmaar,
beleidsvisie 2009-2010

1.1.4

2.1

Bevorderen actieve en passieve deelname
Alkmaarders aan verscheidenheid van
culturele activiteiten
Toename cultuurdeelname

2.1.1

2.2

Festivals met (landelijke) uitstraling

2.2.1

3.

3.1

Goed functionerende culturele
basisvoorzieningen, gehuisvest in
accommodaties met uitstraling die
efficiënt beheerd worden
Versterking van het aanbod

3.2

Aantrekken meer bezoekers

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1

Meer aanbod van cultuuractiviteiten voor minima via
Stadspas
Zomer op het Plein activiteiten

2.1.1
2.2.1

Ontwikkeling YXIE cultuurpodium
Ontwikkeling poppodium op Overstad
Culturele invulling gebouw Bergerweg 1
Uitvoering beleidsnota Portret van Alkmaar. Bedrijfsplan
Stedelijk Museum Alkmaar 2010-2014

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1

3.2.2

Uitbreiden grote zaal theater De Vest

3.2.2

3.2.3

Ontwikkeling cultuurcafé aan Canadaplein

3.2.3

Indicator:
Aantal toeristisch-recreatieve (dag)bezoekers uit
Nederland
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2010
Realisatie doelen en effecten
1.

In 2010 is een belangrijke stap voorwaarts gezet in het
versterken van de monumentale kwaliteit van de stad. Hierbij
speelt met name het voltooien van de gemeentelijke
monumentenlijst en het planologisch beschermen van
monumenten en structuren.

2.

In 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de start van de
tweede fase van de AlkmaarPas. Deze fase hield in dat een
gedeelte van het minimabeleid werd gekoppeld aan de
AlkmaarPas. Vanaf 1 januari 2010 ontvangen de minima vanaf
12 jaar niet alleen de pas gratis maar ontvingen zij ook vouchers
ter waarde van € 80. Ruim 1.550 mensen in een minimumsituatie
maken gebruik van de Alkmaar Pas en ontvangen hierdoor
korting op gebruik van de bibliotheek, gratis deelname aan
cursussen Horizoncollege, etc.

3.

De ontwikkeling van YXIE heeft een kleine vertraging opgelopen
vanwege het feit dat door overleg met buurtbewoners het
ontwerp is aangepast.

Communicatieplan is in uitvoering.

In 2010 is de AlkmaarPas
gekoppeld aan het minimabeleid.
Zomer op het Plein was in 2010
uiterst succesvol.

Ontwikkeling YXIE is vertraagd.
Onderzoek loopt.
Vanaf 1 januari 2011 operationeel
Uitvoering bedrijfsplan museum
conform planning. Alle gestelde
prestaties ruim gehaald:
• 3 grote tentoonstellingen,
• 7 foyertentoonstellingen,
• 132 schoolgroepen,
• 51 activiteiten,
• 58.000 museumbezoekers,
• 54.000 websitebezoekers.
De bezoekcijfers van theater De
Vest staan onder druk, als gevolg
van de economische crisis en met
name de onzekerheid over de
financiële toekomst die dit met zich
meebrengt. De doelstelling van
100.000 bezoekers voor het
professionele aanbod is uitgekomen
op (afgrond) 96.000.
In 2010 geen voortgang geboekt. In
eerste helft 2011 uitwerking in
context samenwerking Cultuurplein.

Uitvoering bedrijfsplan museum ruim conform planning.
Alle gestelde doelen ruim gehaald (bezoekersaantallen,
merkbouw museum, stadspromotie, publieksactiviteiten,
educatieve projecten, collectietaken, samenwerkingsprojecten,
voorbereiding vervanging vaste opstelling, etc.).
De plannen voor Theater De Vest zijn in 2010 geheel volgens
schema voorbereid.
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Wat gaat het kosten?
Prog P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
(Bedragen x 1000)
Lasten
Cultuur en kunst
Stedelijk Museum
Theater De Vest en Grote Kerk
Monumentenzorg en Archeologie
Regionaal historisch centrum
Baten
Cultuur en kunst
Stedelijk Museum
Theater De Vest en Grote Kerk
Monumentenzorg en Archeologie
Regionaal historisch centrum
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

6.315
2.453
6.289
1.848
748

6.188
2.375
6.094
1.796
863

6.351
2.525
5.937
1.849
860

163
150
157
53
3

n
n
v
n
v

0
135
2.798
3
0
14.717
-419
15.136

0
135
2.798
3
0
14.380
-810
15.190

157
272
2.730
106
9
14.248
-788
15.036

157
137
68
103
9
132
22
154

v
v
n
v
v
v
v
v

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

16

N

Activiteiten
Product Stedelijk museum: Hogere baten voor toegangsgelden (42 V) door 20.000
meer bezoekers dan geraamd. Lagere baten voor sponsoring van tijdelijke
tentoonstellingen (20 N).
Product Theater de Vest: Als gevolg van lagere zaalbezetting: lagere baten op
kaartverkoop (156 N) en lagere lasten op afdracht voorstellingslasten (118 V).
Niet begrote meevallers
Product Theater de Vest: Incidentele bate inzake BTW schade afwikkeling.
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V

Neutraal
Product Cultuur en kunst: Hogere lasten uitvoering 1% regeling (136 N) worden gedekt
met hogere baten voor de uitvoering 1% regeling (136 V).
In het kader van het jeugd cultuurfonds is meer subsidie verstrekt (26 N) welke gedekt
is uit de hogere ontvangen gelden van de provincie voor het cultuurfonds (26 V).
Product Monumentenzorg en archeologie: De niet geraamde ontvangen bijdrage vanuit
het Rijk conform de regeling Rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (83 V) is
toegevoegd aan de voorziening Monumenten conform B&W besluit (83 N).
Bedrijfsvoering:
Product Stedelijk museum: Beter nettoresultaat (baten -/- lasten) museumwinkel en
museumcafé (29 V) als gevolg van hogere bezoekersaantallen. Hogere lasten voor
marketing: aanpassing huisstijl en publiciteit (27 N). Hogere lasten voor aanpassingen
en voorbereidingen ontwikkeling vaste opstelling (63 N). Lagere lasten voor
conservatie/aankoop (21 V).
Product Theater de Vest: Lagere lasten voor personeel in verband met niet gebruikte
vacatureruimte (54 V). Minder onderhoudsuitgaven als gevolg van naderende
verbouwing Gebouwenbeheer en Theatertechniek (27 V). Hogere lasten elektriciteit
door stijging tarieven (23 N).
Product Monumentenzorg en archeologie: Lagere lasten voor diverse posten
waaronder advieskosten (48 V).
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8. Programma Sport
Portefeuillehouder: P. de Baat
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% tevredenheid bezoekers
sportaccommodatie

75% van de bezoekers is tevreden Gemiddelde score ijsbaan en
of zeer tevreden
zwembaden: 77%

Toelichting: de score wordt ontleend aan 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Op basis van de uitkomsten
worden verbeteringen doorgevoerd. Het effect van de metingen wordt in de daaropvolgende
klanttevredenheidsonderzoek weer gemeten.

% inwoners dat aan sport doet (en
voldoet aan de beweegnorm)

70%

70%

Toelichting: het periodiek omnibusonderzoek, zowel onder jongeren als onder volwassenen in Alkmaar, biedt inzicht in
sportdeelname. Omdat sport mede gerelateerd wordt aan een vitale, gezonde stad, wordt vanaf 2009 naast
sportdeelname in de omnibus ook de mate van (gezond) bewegen meegenomen. Hiervoor wordt de landelijke norm
gehanteerd.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•

Beleidsvisie sport en masterplan sportaccommodaties
Subsidieregeling sport gemeente Alkmaar
Nota Alkmaar Sportstad 2009 e.v.

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% inwoners dat lid is van een
sportvereniging

75% jeugd tot 18 jaar

Laatste Jongerenomnibus is uit
2007, % is dus niet meer actueel.
Aan 6.232 jeugdleden is subsidie
verstrekt (2009: 5.760 jeugdleden)
29% van de volwassen is lid van
een sportvereniging
31% van de volwassen is lid van
sportschool

35% volwassenen

Toelichting: het periodieke omnibusonderzoek biedt inzicht in de mate waarin in verenigingsverband wordt gesport.
Daarnaast leveren de sportverenigingen in het kader van de deelsubsidieregeling sport jaarlijks gegevens over het
aantal jeugdleden.

Totaal aantal bezoekers
(gemeentelijke)
sportaccommodaties

IJsbaan, recreatief: 170.000
Zwembaden 440.000

IJsbaan, recreatief: 162.000
Zwembaden: 458.000

Toelichting: in de norm is rekening gehouden met mogelijke seizoensinvloeden. De bezoekersaantallen geven het totaal
van de beide zwembaden Hoornse Vaart en de Hout weer. Het betreft daarbij de som van de doelgroepen:
recreatiezwemmers, scholen en verenigingen. Recentelijk zijn de begrote aantallen bijgesteld naar een realistisch
haalbaar niveau, gebaseerd op een gemiddeld vijfjaarsgemiddelde. Dit is in de 2e begrotingswijziging 2009 verwerkt.
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Strategisch doel: Alkmaarders hebben hun levenlang een actieve levensstijl

Doelenboom Sport
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.
1.1

1.1.1

1.1.1

Bevorderen sportdeelname Alkmaarders
Toename sportdeelname specifieke
aandachtsgroepen

1.
Gericht aanbod van sportactiviteiten via jeugdsportfonds
en vouchersysteem Stadspas

1.1.2

Gericht aanbod aangepaste sporten(Gigantengames)

1.1.2

1.1.3

Gericht aanbod wijksportactiviteiten

1.1.3

1.2

Toename professionaliteit van
sportverenigingen

1.2.1

Uitvoering verenigingsmanagement (Sportbureau)

1.2.1

1.3

Creëren sterke verbinding tussen onderwijs
en sport

1.3.1

Combinatiefuncties sport-onderwijs inzetten en uitbreiden

1.3.1

1.4

Gewenste topsportklimaat realiseren

1.4.1

Topsportactiviteiten stimuleren op basis convenant

1.4.1

2.
2.1

Goed beheer van sportaccommodaties
Optimaliseren accommodaties voor gebruik
door zeer brede doelgroepen

2.1.1

Op peil houden van kwaliteit accommodaties

2.1.1

2.2

Hogere bezoekersaantallen

Indicator:
% Tevredenheid bezoekers sportaccommodaties
% Inwoners dat aan sport doet

2010
Realisatie doelen en effecten

Het jeugdsportfonds is op 1 april
2010 van start gegaan en draagt bij
aan de realisatie van de doelen.
75 Kinderen hebben gebruik
gemaakt van het jeugdsportfonds,
370 kinderen (sport en cultuur
samen) hebben gebruik gemaakt
van vouchersysteem.
Regiocoördinator aangepast
sporten heeft adviesgesprekken
gevoerd, mensen begeleid naar
sport en activiteiten georganiseerd.
Wijksportactiviteiten hebben op
diverse plekken in de stad plaats
gevonden.

De wijksportactiviteiten vinden ondermeer plaats rond de Cruijfcoarts. Dit blijken ‘natuurlijke’ ontmoetingsplekken te zijn voor
jongeren die niet (alleen) in georganiseerd verband willen
sporten.

Naast de vele adviesvragen vanuit
verenigingen is er ook en aantal
verenigingsanalyses gemaakt in het
kader van de recessie en de
gevolgen voor sport.
Er zijn in 2010 meer
combinatiefunctionarissen, conform
planning, aan de slag.
Vanuit een aantal sportbonden
bestaat interesse om Regionale
trainingscentra te realiseren in
Alkmaar.
2.

2.2.1

Hanteren tariefinstrument
Nieuwe activiteiten aanbieden

2.2.1

% Inwoners lid van een sportvereniging
Totaal aantal bezoekers gemeentelijke sportaccommodaties
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De rol van de verenigingsmanager/-ondersteuner blijkt steeds
meer van belang om de sportverenigingen vitaal te houden
(voldoende vrijwilligers, vrijwilligersbeleid,
exploitatieproblematiek, etc.).

Meet- en regel techniek ijsbaan De
Meent en zwembad Hoornse Vaart
vervangen.
In sporthal Hoornse Vaart: zakwand
vervangen en sporthalmuren
bekleed t.b.v. verbetering akoestiek.
Uitvoering meerjarenonderhoudsplanning in alle accommodaties.
Door het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten zoals discozwemmen en
doelgerichte marketing (activiteiten
en kuststrook i.v.m. toerisme) is het
aantal bezoekers gestegen.
Aanpassing van zwemlesmethodiek
en de daaraan gekoppelde
tariefstructuur zijn in 2010 effectief
gebleken.
Het outdoorpark heeft voor het eerst
een volledig jaar gedraaid. Op het
gebied van faciliteiten en activiteiten
worden continue verbeteringen
doorgevoerd.

De sportaccommodaties zijn ingericht voor gebruik door een zeer
brede doelgroep. Door planmatig onderhoud en doorvoeren van
innovaties voldoen de accommodaties aan de vraag uit de
sportmarkt.
Door de focus op verbetering en innovatie is het beoogde aantal
bezoekers voor de zwembaden ruimschoots gehaald (+ 18.000).
IJsbaan De Meent blijft qua recreatieve bezoekers ten opzichte
van de begroting met 8.000 bezoekers achter (162.000). Indien
de schaatsers in verenigingsverband opgeteld worden, dan komt
het totaal aantal bezoekers op ca. 240.000.
Met betrekking tot sportvelden kan geconcludeerd worden dat de
introductie van kunstgras de afgelopen jaren een verbetering van
de bespelingscapaciteit en kwaliteit heeft opgeleverd.
Voor Sportcomplex Oosterhout is de weekendbezetting door
samenwerking met het Sportbureau en Kern8 verbeterd. Door
aanpassing in de bedrijfsvoering is er ruimte voor meer vrije
verhuur.
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Wat gaat het kosten?
Prog P08 Sport
(Bedragen x 1000)
Lasten
Sport en recreatie
Sport
Baten
Sport
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

1.185
9.373

1.152
9.148

1.144
9.247

8
99

v
n

3.415
7.143
307
6.836

3.444
6.856
53
6.803

3.914
6.477
59
6.418

470
379
6
385

v
v
v
v

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

345

V

16

V

Activiteiten
Product Sport: De recreatie- en lesinkomsten bij de zwembaden zijn bij zwembad de
Hout (50 V) en bij de Hoornse Vaart (250 V) positief.
Bij het Outdoorpark zijn er hogere baten (20 V).
Hogere baten zwembaden als gevolg van hoger gebruik door bezemklassers (25 V).
Neutraal
Product Sport: Op basis van het verdelingsvoorstel CAI-gelden uit het Raadsbesluit (1812-2006, bijlage 208) is aan de sportverenigingen meer verstrekt dan was begroot
(18 N). Hiervoor heeft ook een hogere onttrekking uit de Reserve CAI-gelden plaats
gevonden (18 V).
Bedrijfsvoering
Product Sport: Lagere energiekosten (47 V). Hogere lasten voor alarmopvolging en
beveiliging (28 N). Hogere lasten inhuur personeel zwembaden (31 N). Hogere baten
als gevolg van (efficiënt) inzet personeel op diverse werkzaamheden voor derden
(28 V).
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9. Programma Zorg
Portefeuillehouder: M.L. Hagen, M. Hamberg
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Tevredenheidcijfer
- aanvraagprocedure
- hulp bij het huishouden
- voorzieningen
- collectief vervoer

7,0
7,5
7,0
6,5

6,9
7,7
7,2
6,5

Toelichting: genoemde tevredenheidcijfers maken deel uit van het jaarlijks SGBO onderzoek onder bestaande klanten.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•

WMO beleidskader 2008 – 2012 / Programmaplan Kwetsbaarheid/Redzaamheid
Visiedocument wonen, welzijn en zorg
Besluit maatschappelijke ondersteuning
Verordening cliëntenparticipatie beleid voor mensen met een beperking

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% afhandeling aanvraag hulp bij
het huishouden binnen wettelijke
termijn van 8 weken

95%

87%

Toelichting: vanaf het moment van aanvraag door de klant tot en met het moment van opdrachtverlening aan de
zorgaanbieder (indicatiestelling).

% afhandeling aanvraag tot
indicatiestelling (WMO) binnen
wettelijke norm

70%

64%

Toelichting: veel van onze klanten hebben complexe of meerdere voorzieningen nodig, waarbij na integrale
vraagverheldering veel (medisch) onderzoek en maatwerk (door derden uit te voeren) vereist is. Om uiteenlopende
redenen doen zich lange doorlooptijden voor. In de praktijk is 60-70% haalbaar.
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Strategisch doel: Redzame en zorgzame samenleving

Doelenboom Zorg

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.

Alkmaarse burgers zijn in staat te zorgen
voor zichzelf, het huishouden waarvan zij
deel uitmaken èn voor hun bredere
sociale netwerk

1.1

Versterken van de redzaamheid van burgers
in de eigen sociale netwerken (onderlinge
zorg en betrokkenheid in de samenleving)

1.2

Het bevorderen van een gezonde en actieve
leefstijl

●

Realisatie van een adequate ondersteuning voor
mantelzorgers

1.3

De regieversterking van de cliënt en een
adequate toeleiding naar hulp- en
dienstverlening
Mensen blijven (desgewenst) zo lang
mogelijk zelfstandig wonen in de eigen
vertrouwde omgeving

●

Optimale facilitering van vrijwilligersorganisaties in zorgen dienstverlening

●

De doorontwikkeling van WWZ-Wijzer als voorziening die
mensen adequaat toeleidt naar zorg en dienstverlening

●

●

De levering van voorzieningen en ondersteuning thuis

●

●

De realisatie van wijkknooppunten en wijksteunpunten

●

1.4

2010
Realisatie doelen en effecten
1.

1.1 t/m 1.4:
●
Projecten bevordering gezonde leefstijl chronisch zieken
en ouderen

1.1 t/m 1.4:
●
Uitvoering voorlichting depressiepreventie volgens planning.
Programma gericht op het
terugdringen van overgewicht
jeugdigen met 30 deelnemers.
●
Respijthuis in gebruik genomen.
Met Steunpunt Mantelzorg én het
Mantelzorgcentrum hernieuwde
afspraken gemaakt over hun
aanbod.
●
Geen nieuwe ontwikkeling en in
feite continu aandacht.
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Evaluatie en projectfase afgerond.
Concept-bedrijfsplan vervaardigd
voor follow-up. Steeds meer
mensen weten WWZ-Wijzer te
vinden.
Continu en wel van alarmering tot
woningaanpassing.
Programma van eisen en samenwerkingsafspraken WWZW Geert
Groteplein is herijkt.
In de loop van 2010 zijn alle
vergunningen voor de bouw van het
nieuwbouwcomplex bij De Vleugels
afgegeven. De eerste werkzaamheden voor de bouw van het
wijksteunpunt in de nieuwbouw
begint 1e kwartaal 2011.

Met de kwaliteitsverbetering en differentiatie van het aanbod en
de groeiende samenwerking van organisaties levert de
dienstverlening steeds meer maatwerk en passend bij de situatie
van hulpvragers, die daardoor langer redzaam blijven.
Over het aantal burgers dat met het diverse aanbod wordt
bereikt, wordt informatie opgenomen in het jaarlijks
subsidieverslag.

Strategisch doel: Redzame en zorgzame samenleving

Doelenboom Zorg

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
2.
2.1

2.2

2.3

Zorgen voor opvang, steun en/of
rehabilitatie in het geval van (tijdelijk)
verminderde redzaamheid van burgers
Het verminderen van het aantal daklozen,
hun doorstroming naar een zo zelfstandig
mogelijk bestaan

Het terugdringen van huiselijk geweld en
kindermishandeling

Mensen, die al dan niet tijdelijk “in onbalans
zijn” (kwetsbaar, verminderd fysiek en/of
psychisch redzaam) regie en redzaamheid
teruggeven

Indicator:
Tevredenheidcijfer

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

2010
Realisatie doelen en effecten
2.

2.1.1

Uitvoering project Stedelijk Kompas

2.1.1

2.2.1

Uitvoering RAAK-project (kindermishandeling)

2.2.1

2.2.2

Realisering Oranjehuis

2.2.2

2.2.3

Deelname aan project eergerelateerd geweld

2.2.3

2.2.4

Uitvoering project ouderenmishandeling

2.2.4

2.3.1

Opvang gevolgen Awbz pakketmaatregel m.b.t.
(ondersteunende en activerende) begeleiding

2.3.1

% Afhandeling aanvraag binnen wettelijke termijn van 8 weken
% Afhandeling aanvraag tot indicatiestelling (WMO) binnen
wettelijke norm
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Bij DNO de centrale toegang
geregeld en trajectbegeleiding
ingevoerd. Daar is tevens de functie
zwerfjongeren (opvang en
ketenregie) uitgebreid. Plan voor
terugleiding ex-gedetineerde in
Veiligheidshuis is ontwikkeld.
Deelname Actief Talent neemt fors
toe (1e halfjaar met 33%).
Versterking van de signalering, er is
een meldcode ingevoerd en diverse
professionals zijn getraind.
Voor de CJG’s is een handreiking
geschreven.
Nieuwbouw gestart en
ingebruikname medio 2011.
Project loopt nog door. Betreft
vooral deskundigheidsversterking
dienstverlenende instellingen.
Intramurale instellingen hebben
handelingsprotocollen geïmplementeerd.
Ontwikkelen van diverse activiteiten
gericht op de opvang van burgers
die hun begeleiding (t.g.v. de Awbz
pakketmaatregel) hebben verloren.

Zie hierboven

Wat gaat het kosten?
Prog P09 Zorg
(Bedragen x 1000)
Lasten
Maatschappelijke ondersteuning
Wet maatschappelijke ondersteuning
Baten
Maatschappelijke ondersteuning
Wet maatschappelijke ondersteuning
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

6.185
14.848

10.120
16.857

9.980
16.558

140
299

v
v

0
1.504
19.529
0
19.529

1.601
1.758
23.618
814
22.804

2.034
1.718
22.786
221
22.565

433
40
832
593
239

v
n
v
n
v

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

188

N

318

V

112

V

Activiteiten
Product Maatschappelijke ondersteuning: Lagere lasten informele zorg (mantelzorg,
wwz-wijzer, toegankelijkheid migranten) dan geraamd (153 V).
Door lagere lasten voor Sporthero en Maatschappelijke Opvang is afgezien van de
begrote onttrekking uit de reserves (82 N). Door de extra gelden vrouwenopvang heeft
een hogere toevoeging aan de reserve taakmutaties plaats gevonden (13 N). Hogere
baten nazorg volwassenen ex-gedetineerde burgers (20V).
Product Wet maatschappelijke ondersteuning: Lagere lasten subsidies
maatschappelijke ondersteuning (421 V). Lagere lasten subsidie collectieve
voorzieningen ten behoeve van compensatie van het wegvallen van AWBZ-begeleiding
(293 V). Lagere trajectkosten in het kader van sociale activering. (275 V). Lagere lasten
door lager aantal in bruikleen verstrekte rolstoelen, scootmobiels en daling van
gemiddelde kosten (261 V). Hogere lasten in verband met dure woonvoorzieningen
(142 N). Lagere baten voor Huishoudelijke verzorging door een grotere toename van
het eenvoudige type verzorging ten opzichte van de daling van het uitgebreide type
verzorging en als gevolg van prijsverschillen (150 N). Lagere baten voor eigen
bijdragen Huishoudelijke verzorging (30 N). Hogere lasten als gevolg van gebrekkige
facturering grootste zorgleverancier (915 N). Lagere lasten voor de OV-taxi als gevolg
van een afname van het aantal vervoerde personen (219 V). Door lagere lasten bij het
product Wet maatschappelijke ondersteuning is afgezien van de begrote onttrekkingen
aan de reserve WMO (318 N). In verband met het uitblijven van activiteiten bij
buurtverenigingen ten behoeve van ouderen heeft de begrote onttrekking aan de
reserve WMO (180 N) niet plaatsgevonden.
Bedrijfsvoering
Product Maatschappelijke ondersteuning: Lagere lasten als gevolg van het niet inzetten
van de budgetten voor nieuwbouw DNO (202 V) en de herhuisvestingkosten Brijder
Stichting (114 V). Hogere baten door teruggave BTW GGD (46 V). Hogere bijdragen in
de kosten voor het project Sporthero (31 V).
Product Wet maatschappelijke ondersteuning: Hogere organisatie- en overige kosten
(75 N).
Neutraal
Product Maatschappelijke ondersteuning: Hogere lasten vrouwenopvang (240 N) bij
project Oranjehuis worden gedekt uit de ontvangen subsidie van de provincie (240 V).
Hogere lasten voor opvang ex-gedetineerden en vrouwenopvang (totaal 90 N) is gedekt
uit hogere Rijksvergoeding voor vrouwenopvang (23 V) en voor opvang exgedetineerden (67 V).
Stelposten
Product Wet maatschappelijke ondersteuning: Vrijval van een in de begroting
opgenomen stelpost.
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10. Programma Werk, participatie en inkomen
Portefeuillehouders: M. Hamberg, M.L. Hagen, V.H. Kloos, A.J.A. van de Ven
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% klanten (gesubsidieerde banen,
WWB of re-integratie) dat
uitstroomt naar werk

35%

23%

Toelichting: onder uitstroom naar werk vallen ook de diensverbanden waarvoor een tijdelijke loonkostensubsidie wordt
verstrekt. De realisatie is een jaargemiddelde. De relatief sterke afwijking t.o.v. de norm wordt veroorzaakt door de
conjuncturele situatie.

% klanten met perspectief op werk
met re-integratie traject

60%

78%

Toelichting: primaire doelgroepen zijn de fase 3 en 4 klanten met een arbeidsplicht.
De realisatie van de indicator geeft heeft het beeld van het eind van 2010. Gedurende het verslagjaar week dit niet veel
hier van af.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidskader re-integratie
Verordening Wachtlijstbeheer SW
Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004
Beleidskader minimabeleid
Verordening werkaanvaarding subsidie
Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
Actieplan Arbeidsmarktbeleid
Actieplan Jeugdwerkloosheid
Masterplan wijk- en buurtcentra
Nota ‘Ontmoeten en samenleven, een nieuwe visie op sociaal cultureel werk’
Kadernota lokaal jeugdbeleid 2006-2009
Kadernota wijkgericht samenwerken
Wijkactieplan Overdie

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% minima dat gebruik maakt van
voorzieningen aanbod

55%

55%

Toelichting: onder minima worden verstaan de burgers met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.
Het cijfer (54,79%) is wat de doelgroep betreft gebaseerd op de beschikbare cijfers uit de armoedemonitor en wat het
bereik aangaat op de cijfers uit managementinformatie en een aantal gewogen aannames. In het genoemde cijfer is ook
opgenomen het gratis verstrekken van de stadspas aan de minima. Omdat we deze pas automatisch toezenden op
basis van een bestandsselectie, is het bereik heel groot (rond de 85%). Als de gratis stadspas niet wordt opgenomen
ligt het bereik op 49,47%. Het is reëel deze voorziening (als integraal onderdeel van het minimabeleid) wel op te nemen.
Ook het aantal kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen is opgenomen omdat deze voorziening ook wordt
aangemerkt als een onderdeel van het gemeentelijke minimabeleid.

Aantal buurtcontactavonden per
wijk

17

16

Toelichting: het exacte aantal buurtcontactavonden is moeilijk te plannen; met 17 bijeenkomsten wordt gekozen voor
continuïteit t.o.v. van 2010. In de wijk worden de bijeenkomsten hoog gewaardeerd.
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Strategisch doel: Stimuleren dat bewoners actief deelnemen aan de
samenleving, een bijdrage leveren aan de eigen woon- en leefomgeving en
daardoor sociaal-economisch redzaam zijn

Doelenboom Werk, participatie en inkomen

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.
1.1

Actieve burgers die bij voorkeur in
Alkmaar en omgeving werken en
meedoen aan de samenleving
Substantiële verhoging van duurzame
arbeidsdeelname

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

2010
Realisatie doelen en effecten
1.

1.1.1

1.1.2

Aanbieden voorzieningen i.h.k.v. re-integratie en
maatschappelijke participatie

1.1.1

Sluitende aanpak bij match naar werk

1.1.2

1.1.3

Uitvoeren actieplan arbeidsmarktbeleid

1.1.3

1.1.4

Ontwikkelen leerwerktrajecten

1.1.4

1.1.5

Wijkservice Bedrijf Overdie

1.1.5

1.2

Meer sw-werknemers aan het werk op de
reguliere arbeidsmarkt

1.2.1

Realiseren van beschutte werkplekken naar arbeidsplaatsen op detacheringbasis en begeleid werken

1.2.1

1.3

Verkleinen van de wachtlijst SW

1.3.1

Meer regie op uitvoering wachtlijstbeheer SW

1.3.1

1.4

Migranten hebben voldoende kennis van de
Nederlandse taal/samenleving en kunnen
zelfstandig functioneren

1.4.1

Aanbieden educatie- en inburgeringstrajecten in
combinatie met re-integratie

1.4.1

1.4.2

Uitvoeren inburgeringstrajecten /uitvoering laagdrempelige
taallessen

1.4.2
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Voorzieningen zo veel mogelijk via
maatwerk, met als uitgangspunt
kijken naar de mogelijkheden van
de deelnemers. In totaal hebben
498 mensen een re-integratietraject
gevolgd en 66 een inburgerings/reintegratietraject. Het collectieve
aanbod wordt verzorgd door het
WNK waarbij begin 2010 548
mensen in traject waren, er 579 in
2010 zijn ingestroomd en totaal 784
uitgestroomd. Eind 2010 waren nog
343 mensen in traject bij het WNK.
Daarnaast zijn in totaal 345 sociale
activeringstrajecten aangeboden.
Door inzet van jobcoaches
gemeente en WNK is een
aanmerkelijke verbetering tot stand
gekomen.
Actieplan is omgevormd tot
programma Arbeidsmarkt. I.v.m. de
gevolgen van de crisis zijn extra
acties opgenomen, zoals aanpak
jeugdwerkloosheid, jongerenloket,
intensivering schuldhulpverlening,
opzetten crisismonitor met relevante
partners (UWV, KvK, EZ).
Uitvoering loopt.
I.s.m. WNK, COLO, UWV en ROC’s
is dit volop in uitvoering.
Op basis van evaluatie is een
doorstart gemaakt en daarbij blijft
de focus op zelfredzaamheid,
participatie en werk. Tevens wordt
aansluiting gezocht bij NAP.
Begeleid werken 75 personen en
detacheringen 147 personen is
totaal 22% van het totale
werknemersbestand, landelijk
gezien een meer dan gemiddelde
score.
Er is een relatief hoge instroom op
de wachtlijst t.o.v. beperktere
budgetten; hierdoor is de wachtlijst
toegenomen, ondanks extra
inspanningen tot verlaging.
27 Gecombineerde educatie-, reintegratie- en inburgeringstrajecten.
56 gecombineerde inburgerings- en
re-integratietrajecten.
319 Overige inburgeringtrajecten.

Deelname aan de samenleving is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van iedere inwoner van de stad zelf. De
inwoners worden, waar nodig ondersteund in het nemen van die
verantwoordelijkheid en gestimuleerd deel te nemen aan
activiteiten die gericht zijn op participatie. Deze worden zo veel
mogelijk integraal en op maat aangeboden.
Als het kan via werk en als werk (nog) niet aan de orde is via
andere vormen van deelname aan de samenleving.
Met de inzet van het participatiebudget worden zowel de
arbeidsparticipatie als de maatschappelijke participatie van
inwoners vergroot. Daarbij wordt aangesloten bij de individuele
situatie van de burger.
Doelstelling was om in 2010 400 migranten op een
inburgeringtraject te plaatsen. Dat was een hoge ambitie omdat
voor een substantieel deel van die 400 trajecten vrijwillige
inburgeraars moesten worden geworven via de aanpak
wijkgerichte inburgering. Uiteindelijk zijn 170 Alkmaarders
vrijwillig in 2010 met hun inburgering begonnen.
De uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid is gericht
op het behouden, creëren en invullen van stage- of
leerwerkplaatsen voor jongeren, met speciale aandacht voor
kwetsbare jongeren. De resultaten over 2010 laten zien dat we
hier goed in geslaagd zijn. Het aantal jongeren dat zich meldt bij
het Jongerenloket is lager dan verwacht. De inzet van het loket
heeft geleid tot succesvolle matching van melders naar een
(vervolg)opleiding dan wel een ander (hulp)traject en de
toeleiding naar leerwerkbanen. Van de jongeren die
ingeschreven staan als werkzoekend heeft 2/3 geen
startkwalificatie.

Strategisch doel: Stimuleren dat bewoners actief deelnemen aan de
samenleving, een bijdrage leveren aan de eigen woon- en leefomgeving en
daardoor sociaal-economisch redzaam zijn

Doelenboom Werk, participatie en inkomen

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

1.5

Goede startkwalificatie voor jongeren tot 27
jaar

1.5.1

1.5.1

2.

Mensen die niet in staat zijn om in hun
eigen levensonderhoud te voorzien, komen niet onder het bestaansminimum
Bieden van een vangnet voor hen die niet in
eigen levensonderhoud kunnen voorzien
Terugdringen van het aantal mensen dat in
schulden verkeert of dreigt te komen

2.1
2.2

2.3

Verbeteren van de financiële positie van
burgers met een laag inkomen

Sluitende aanpak jongeren en uitvoeren regionaal
actieplan jeugdwerkloosheid

2010
Realisatie doelen en effecten

Actieplan in uitvoering. Goede
afspraken met techniekwerkgevers.
Het opzetten van het jongerenloket
is succesvol. In totaal hebben zich
988 jongeren gemeld bij het
Jongerenloket die of een
leerwerkaanbod hebben gekregen
of terug begeleid zijn naar school of
aan het werk zijn gegaan of een
zorgtraject hebben ontvangen.
Slechts 1/3 van de melders krijgt
inkomensvoorziening; 90% daarvan
neemt deel aan een leerwerktraject.
2.

2.1.1

Binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen

2.1.1

2.2.1

Verstrekken van sociale kredieten

2.2.1

2.2.2

Aanbieden schuldhulpverlening- en preventie

2.2.2

2.3.1

Aanbieden van categoriale voorzieningen, w.o. AZG en
inzetten Alkmaarse jeugdsport- en cultuurfonds

2.3.1

2.3.2

Aanbieden van individuele voorzieningen, w.o. Bijzondere
Bijstand, Participatiefonds, e.a.

2.3.2
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Aantal verstrekte uitkeringen:
gemiddeld 1.490 op jaarbasis.
Bedrag sociale kredieten: het
openstaand saldo eind 2010 is
€ 4.463.000.
De samenwerking Budgetwinkel,
WWZ-Wijzer en Formulierenbrigade
is geïntensiveerd (ook fysiek
gekoppeld).
Er is gestart met het nieuwe
werkproces schuldhulpverlening
met een balie schuldhulpverlening
(klant meteen geholpen).
Door samenwerkingsafspraken met
flankerende organisaties zoals De
Wering, GGZ en de Brijder betere
toeleiding naar schuldhulpverlening.
Voor 65-plussers en chronisch
zieken en gehandicapten is de
categoriale regeling ‘Meedoen met
een beperking’ in werking getreden.
Het Alkmaars Jeugdsport- en
cultuurfonds is van start gegaan. Er
is een bijbehorend netwerk van 87
intermediairs opgebouwd en er zijn
zo’n 100 kinderen geholpen.
De aanvraagprocedures voor
klanten zijn vereenvoudigd.
Veel mensen hebben in 2010 de
Formulierenbrigade om hulp
gevraagd, waarbij 700 formulieren
zijn ingevuld.

Door meer samenwerking met onze ‘omgeving’ (intermediairs en
flankerende organisaties), versimpeling van procedures en
werkprocessen en het versterken van de categoriale regelingen
is het pakket aan voorzieningen voor de Alkmaarse minima meer
toegankelijk gemaakt.

Strategisch doel: Stimuleren dat bewoners actief deelnemen aan de
samenleving, een bijdrage leveren aan de eigen woon- en leefomgeving en
daardoor sociaal-economisch redzaam zijn

Doelenboom Werk, participatie en inkomen

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
3.
3.1

Goede sociale samenhang in buurten en
het vergroten van een leefbare en veilige
woonomgeving
Versterken ontmoetings- en dienstenfunctie
in de wijken

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

3.
3.1.1

Start bouw wijkknooppunt Daalmeer en De Vleugels, start
voorbereiding bouw Geert Groteplein

3.1.1

3.1.2

Continuering sociaal-culturele activiteiten

3.1.2

3.1.3

Organiseren buurtcontact-bijeenkomsten

3.1.3

3.2

Moderniseren en versterken van
vrijwilligerswerk

3.2.1

Het vergroten van inzet van vrijwilligers in de samenleving
m.b.v. het versterkte VCA De Waaier

3.2.1

3.3

Vergroten kansen burgers om deel te nemen
aan de samenleving

3.3.1

Uitvoeren werkplannen schoon, heel en veilig

3.3.1

3.3.2

Uitvoeren leefbaarheidsprojecten in kwetsbare buurten

3.3.2

3.3.3

Uitvoeren Voucherregeling bewonersinitiatieven

3.3.3

Indicator:
% Klanten dat uitstroomt naar werk
% Klanten met perspectief op werk met reintegratietraject

2010
Realisatie doelen en effecten

% Minima dat gebruik maakt van voorzieningenaanbod
Aantal buurtcontactavonden per wijk
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Bouw wijkknooppunt De Daalder
met oplevering begin 2011. Start
bouw wijkknooppunt De Vleugels
met oplevering mei/juni 2011.
Voorbereiding bouw wijkknooppunt
Geert Groteplein is gaande. Bouw
fase 1a gestart.
Activiteiten zijn gecontinueerd, meer
accent op Wmo-gerichte activiteiten.
In totaal 16 bijeenkomsten
gerealiseerd.
In 2010 is gestart met de promotie
van het vrijwilligerswerk. Gedurende
heel 2011 vinden er ook diverse,
vernieuwende promotie-activiteiten
plaats, aansluitend bij het Europees
jaar van de vrijwilligers.
Glasschade scholen van € 75.000 in
2009 naar € 29.000 in 2010
Oudejaarsnacht 2010 rustig
verlopen zonder bijzondere schades
Jeugdgroepen zijn twee maal
volgens methode Beke in kaart
gebracht.
In de buurten De Mare (Pet,
Eilandenbuurt en Spilstraat),
Kooimeer, De Hoef Zuid-Oost en
Rivierenbuurt zijn projectplannen
uitgevoerd. Er worden 18 jongeren
succesvol op individuele basis
gecoacht. In iedere buurt zijn
ontmoetingsactiviteiten
georganiseerd.
Bezoekvrouwen werven actief
bewoners voor deelname aan
inburgeringcursussen en
ontmoetingsactiviteiten.
Er zijn 347 bewonersinitiatieven
ingediend, waarvan er 285
toegewezen en 62 afgewezen zijn.
(Afwijzingen over het algemeen op
grond dat aanvraag betrekking heeft
op een overheidstaak en dat
aanvraag niet gericht is op
verbetering leefbaarheid c.q.
saamhorigheid van de buurt/ wijk).

Aan de realisatie van de doestellingen Versterken sociale
infrastructuur door goede centrale wijkaccommodaties en
Organisatie van activiteiten voor kwetsbare groepen is een
belangrijke bijdrage geleverd. Buurten zijn geïnformeerd over
actuele ontwikkelingen. De regeling Bewonersinitiatieven is actief
onder de aandacht gebracht, waardoor participatie op buurt- en
wijkniveau versterkt wordt. Aanpak jeugdgroepen succesvol.
Buurtbemiddeling (gestart 1april) verloopt ook succesvol.
Met de invoering van de Bewonersinitiatieven valt ook een
toegenomen betrokkenheid te constateren van bewoners bij het
wel en wee van de eigen woonomgeving. Veel aanvragen zijn
gericht op het bevorderen van de onderlinge contacten,
kinderactiviteiten, het oplossen van kleine knelpunten in de buurt
en op het opfleuren daarvan. Regiegroepen, bestaande uit
wijkbewoners voeren hun werkzaamheden uit met veel inzet en
grote betrokkenheid. Jaarlijks komen de acht regiegroepen
bijeen om ervaringen uit te wisselen.

52

Wat gaat het kosten?
Prog P10 Werk, participatie en inkomen
(Bedragen x 1000)
Lasten
Maatschappelijke participatie
Uitkeringen
Minimabeleid
Werkgelegenheidsbevordering
Kredietbank Noord-West
Wijkcoördinatie
Baten
Maatschappelijke participatie
Uitkeringen
Minimabeleid
Werkgelegenheidsbevordering
Kredietbank Noord-West
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

6.169
30.237
4.784
24.369
1.723
887

9.181
30.074
5.052
29.408
2.043
856

9.417
31.326
5.223
27.103
2.103
842

236
1.252
171
2.305
60
14

n
n
n
v
n
v

714
26.990
152
19.069
1.313
19.931
3.235
16.696

3.352
27.026
152
21.500
1.555
23.029
3.323
19.706

3.703
28.529
158
20.740
1.391
21.493
908
20.585

351
1.503
6
760
164
1.536
2.415
879

v
v
v
n
n
v
n
n

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

83

V

Activiteiten
Product Maatschappelijke participatie: Lagere lasten als gevolg van minder subsidie
voor Stadspas/vrijwilligers (43 V). Lagere lasten door het niet volledig gebruiken van de
budgetten voor bewonersinitiatieven (279 V). Hogere baten opvang asielzoekers (53 V).
Product Uitkeringen: Lagere kosten uitkeringen WWB/WIJ als gevolg van minder
klanten (924 V) en lagere gemiddelde kosten (364 V). Lagere baten als gevolg van een
lagere Rijksvergoeding voor Budget BUIG (567 N). Lagere terugontvangen uitkeringen /
mutatie op vorderingen (555 N).
Product Minimabeleid: Lagere lasten op Minimabeleid als gevolg van een lagere stijging
van aantal minima dan verwacht en daarmee ‘slechts’ 6% van belastingplichtigen
kwijtschelding is verleend (117 V). Lagere lasten met betrekking tot de regeling
“Meedoen met een beperking” doordat nog niet het verwachte bereik is gehaald (122
V). Hogere kosten langdurigheidstoeslag per klant (52 N). Lagere lasten met betrekking
tot de regeling “Kinderen doen mee” door het niet gelijk lopen van het boekjaar met het
schooljaar (258 V) met als gevolg een lagere onttrekking aan de gelijknamige
bestemmingsreserve (258 N).
Product Werkgelegenheidsbevordering: Lagere lasten gesubsidieerde arbeid door
onder andere minder plaatsingen in vooral Focus2Move (1.856 V), andere verloning en
anticipatie op de pilot loondispensatie, tragere uitstroom dan begroot uit de ID-regeling
(839 N), niet begrote Wet Investering Jongeren (739 N) en lager aantal plaatsingen in
LBU en WWB (945 V). Lagere lasten als gevolg van loonkostensubsidies (61 V).
Hogere lasten ingekochte trajecten en projecten (370 N). Lagere lasten sociale
activering i.v.m. verantwoording ten laste van de WMO (201 V). Lagere lasten
kinderopvang (128 V). Lagere baten als gevolg van vervallen ESF-subsidie WSB
Overdie (de hier tegenover staande kosten zijn gefinancierd binnen het reguliere
budget) (207 N). Lagere baten door het ministerie vastgesteld budget Participatiebudget
Re-integratie (667 N). Hogere lasten voor werkdeel WWB omdat de voorziening
werkdeel WWB in 2009 is uitgeput en daarmee de opgenomen dekking niet kan
plaatsvinden (478 N). Lagere baten op inleenvergoedingen gesubsidieerde arbeid (102
N). Hogere rijksvergoeding (begeleid werken i.h.k.v. sociale werkvoorziening) (63 V).
Hogere baten voor project Zorgtaal als gevolg van bijdrage regio (67 V).
Hogere baten in verband met nog te ontvangen rijksbijdrage ESF subsidie AJW
(386 V).
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Product Kredietbank Noordwest: Lagere baten schuldhulpverlening als gevolg van te
hoog begroot bedrag en het wegvallen van een contractgemeente (118 N).
Bedrijfsvoering
Product Maatschappelijke participatie: Lagere kosten voor wijkgebonden inburgering
(110 V), kinderopvang inburgering (43 V) en afwikkeling ama-project (32 V). Als gevolg
van de lagere kosten voor wijkgebonden inburgering en bewonersinitiatieven is minder
uit de reserve Taakmutaties onttrokken (389 N).
Product Uitkeringen: Hogere kosten voor Jongerentoeslagen (66 N), IOAW en WWIK
(163 N), voor de uitvoering SR (50 N) en overig (37 N). Lagere kosten IOAZ (78 V).
Product Minimabeleid: Hogere lasten door verschuiving van de doorbelaste
bedrijfsvoeringskosten als gevolg van de samenvoeging van de sectoren MO en
SoZaWe naar Samenleving (134 N). Structureel hogere kosten voor bewindvoering en
budgetbeheer, welke tweederde uitmaakt van de periodieke verstrekkingen (320 N).
Hogere lasten als gevolg van prijsverschillen bij incidentele verstrekkingen (156 N).
Product Kredietbank Noordwest: Hogere kosten bedrijfsvoering a.g.v. hogere CAO (zie
ook programma Algemeen Bestuur, product Algemene activiteiten) (65 N). Hogere
organisatiekosten projecten schuldhulpverlening (79 N). Hogere overige baten
(ontvangsten op reeds afgeboekte leningen en incidentele bate personeel) (54 V).
Product Werkgelegenheidsbevordering: Niet begrote regiobijdragen (23 V) en
afwikkelingsverschillen (28 V). Lagere lasten jongerenloket i.v.m. aanloopfase (122 V).
Lagere lasten Actieplan Jeugdwerkgelegenheid als gevolg van lagere inzet (voor de
hele regio Noord-Holland-Noord) van plaatsingsbonussen (1.184 V).

1.091

N

261

N

Neutraal (binnen dit programma en met programma 01)
Product Maatschappelijke participatie: Hogere baten door extra inkomsten van de
provincie voor het project Tj3 (200 V) en door bijdrage van derden voor de Waaier (50
V). Hier tegenover staan ook hogere lasten (250 N).
Product Uitkeringen: Lasten Regio voorzieningen BBZ waren niet begroot (2.611 N) ook
de baten Regio voorzieningen BBZ waren niet begroot (2.599 V).
Product Werkgelegenheidsbevordering: Lagere lasten inburgeringstrajecten (247 V) en
lagere baten uit het participatiebudget (247 N).
Product Kredietbank Noordwest: Lagere rentelasten door lagere rente en minder
benodigd kapitaal (71 V) en lagere rentebaten door lagere rente en lager uitstaand
saldo (87 N). Subsidie ESF actieplan jeugdwerkloosheid (353V). Als gevolg van onder
andere lagere uitgaven voor Jongerenloket en Actieplan Jeugdwerkgelegenheid is
minder uit de reserves onttrokken (1.735 N).

Stelposten
Product Maatschappelijke participatie: Hogere lasten voor uitvoeringskosten inburgering
en opstapcursussen (479 N) worden gedekt bij product Algemene activiteiten.
Product Uitkeringen: Een als kostenpost begrote taakstelling waar geen lasten
tegenover staan (335 V).
Product Werkgelegenheidsbevordering: Vervallen dekking uit het participatiebudget
voor uitvoeringskosten inburgering. Met ingang van 2010 is dit een algemene uitkering
en is als stelpost opgenomen onder product Algemene Activiteiten (prod. 51) (117 N).
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11. Programma Milieu en leefomgeving
Portefeuillehouders: J.P. Nagengast. A.J.A. van de Ven
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% v.d. oppervlakte groen dat
voldoet aan de norm van het
Groenbeleidsplan (o.b.v.
schouwen)

85%

95 %

Toelichting: in het groenbeleidsplan is een basisniveau voor de technische staat van het groen vastgesteld. Met
schouwformulieren wordt getoetst of het groen aan het basisniveau voldoet. Het groen wordt maandelijks
geschouwd, waarbij per wijk steekproefsgewijs zes locaties bekeken worden.

Luchtkwaliteit: uitstoot CO-2

In ontwikkeling

Zie toelichting

Toelichting: de berekening is nog in concept en in 2011 komt er een goed cijfer.

Relevante beleidsnota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalplan op weg naar 2010
Afvalstoffenverordening 2004
Waterplan Alkmaar
Speelplan
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
Hondenbeleidsplan
Kapverordening gemeente Alkmaar 2004
Alkmaar, stad aan het water (water en ruimte)
Groenbeleidsplan Alkmaar 2004-2014
Beheerplan Bolwerk
Beheerplan Alkmaarderhout 2007-2017
Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 (incl. Grondwaternota)
Beleidsplan Verruimde Reikwijdte Wet milieubeheer
Plan van aanpak luchtkwaliteit Alkmaar e.o.
Groen in beeld
Klimaatagenda
Milieuprogramma
Bomenstructuurplan

Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

% van de nieuwbouw dat onder de
wettelijke EPC-norm wordt
gebouwd (inspanningsverplichting)

In ontwikkeling

Zie toelichting

Toelichting: KPI moet nog verder worden uitgewerkt, want deze is naar de stand van zaken eind 2010 achterhaald.
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Strategisch doel: Een schone en hele stad waarin het voor inwoners en
gebruikers prettig wonen en werken is

Doelenboom Milieu en leefomgeving

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.
1.1

Een schone en hele stad met
aantrekkelijke groen- en waterpartijen en
goed onderhouden wegen
De stad schoon en heel houden

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

1.1.1

Bestrijden onkruid op verhardingen en verwijderen
zwerfvuil in de stad
Periodiek groot onderhoud en reconstructies van wegen
en kunstwerken

1.1.1

1.2.1

Uitvoeren van beheer en onderhoudsactiviteiten in de
vorm van integrale beeldbestekken

1.2.1

1.2.2

Groenreconstructies verspreid over de hele stad en grote
projecten (o.a. Bolwerk, Victoriepark, Oosterhout)

1.2.2

1.1.2

1.2

2.
2.1
2.2

Onderhouden en op niveau brengen
openbaar groen en speel- en
recreatiegelegenheden

Afvalstoffen en afval- en hemelwater
worden op een milieuverantwoorde,
effectieve en efficiënte wijze afgevoerd
Voorkomen wateroverlast
Oppervlaktewater van goede kwaliteit en
voldoende waterberging

2.3

Bevorderen hergebruik materialen

3.

Milieubescherming en bevordering
duurzaamheid
Uitvoering klimaatagenda: o.a. totale
besparing op niet-duurzame energie van
30% in 2020 t.o.v. 1990

3.1

2010
Realisatie prestaties

1.1.2

2.1.1

Een goed functionerend rioleringsstelsel dat ingesteld is
op klimaatontwikkelingen (hemelwater)

2.1.1

2.2.1

Bagger- en saneringsprojecten i.s.m. hoogheemraadschap
(Noord-Hollands Kanaal, Hoornsevaart)

2.2.1

2.2.2

Programma afkoppeling van hemel- en afvalwater

2.2.2

2.3.1

Verhogen percentage ingezameld gescheiden afval

2.3.1

3.1.1

Energieneutraal bouwen

3.1.1

57

2010
Realisatie doelen en effecten
1.

In het beeldbestek (onderhoudsbestek openbare ruimte
vastgelegd in beeld en omschrijving) is vastgelegd wat het
niveau is waaraan de openbare ruimte moet voldoen en op basis
van schouwrondes is bepaald of aan dit niveau is voldaan.
Tunnels worden blijvend vrijgehouden van graffiti.

2.

Binnen de gemeente is nagenoeg geen sprake van (grond-)
wateroverlast. Uit inspecties blijkt dat de riolering in betere staat
is dan verwacht
Tijdens de baggerwerkzaamheden in Alkmaar-Noord is gebleken
dat de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater goed is.
Het scheidingspercentage afvalstoffen is opgelopen van 41.2%
naar 43.3%. Dit bevordert het hergebruik van materialen.

3.

Doel is energieneutraal bouwen. Een kwantitatief overzicht van
de mate van doelbereik - in 2020 30% vermindering van gebruik
van fossiele energie - is er nog niet .De luchtkwaliteit is
geregistreerd langs de Ringweg, binnenring en de
verbindingsradialen. Uit berekening op basis van de telgegevens
verkeer (2009) blijkt dat de norm voor stikstofdioxide (NO2) en
Fijnstof (PM10) (beide 40 µgr/m3) niet wordt overschreden.

Is uitgevoerd conform afspraken,
vastgelegd in het beeldbestek.
Kunstwerken worden planmatig
onderhouden en de inhaalslag
achterstallig onderhoud wordt
conform het beleidsplan “De brug is
gelegd” uitgevoerd.
Het Alkmaars Beeldbestek is vrij
compleet, maar heeft een paar
kleine, kwalitatieve verbeteringen
ondergaan.
Er is een inhaalslag gepleegd voor
de groenreconstructies. Naast de
uitvoering in o.a. De Mare en de
Daalmeer zijn er veel plannen
voorbereid welke begin 2011
worden uitgevoerd. Het project
groenreconstructies zal in 2012 zijn
afgerond.

Er zijn verschillende
reliningsprojecten uitgevoerd, indien
nodig is drainage aangelegd.
De bagger en saneringsprojecten
zijn grotendeels afgerond. In 2011
volgt nog een laatste project.
Afkoppelen Kooimeer is bijna
afgerond, de Hoef is in
voorbereiding
Papierinzameling via blauwe
rolcontainer is ingevoerd.
Grof hout afval wordt apart
ingezameld. De kringloopwinkel
neemt herbruikbare goederen in op
de afvalbrengplaats.

Nieuwbouwprojecten met hoge
isolatiewaarde gebouwen en zoveel
mogelijk aansluiten op warmtenet
HVC zoals Vroonermeer, Jaagpad
en Schelphoek. Het Petrus Canisius
College is aangesloten op
warmtenet.

Strategisch doel: Een schone en hele stad waarin het voor inwoners en
gebruikers prettig wonen en werken is

Doelenboom Milieu en leefomgeving

Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen

3.2

Het beheersen en waar mogelijk verbeteren
van de bodem-, geluids-, lucht- en
waterkwaliteit in relatie met het beoogde
gebruik

Indicator:
Luchtkwaliteit: uitstoot CO2
% Van de oppervlakte groen dat voldoet aan de
norm van het Groenbeleidsplan

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

3.1.2

Conventionele energieverbruik van burgers en bedrijven
terugdringen met 2% per jaar

3.1.2

3.1.3

Conventionele brandstof voor verkeer en vervoer
terugdringen met 2% per jaar

3.1.3

3.1.4

Duurzame energie opwekken

3.1.4

3.1.5

Voorbeeldfunctie gemeente Alkmaar duurzame activiteiten

3.1.5

3.2.1

Geluidsschermen, sanering woningen met
geluidsbelasting, sanering bodem, etc.

3.2.1

% Van de nieuwbouw onder de EPC norm gebouwd
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Lopende acties, zoals
Duurzaamheidslening uitgevoerd.
Het project “Isolatieweken” in
oktober uitgevoerd en evaluatie van
de resultaten volgt.
Via het project “Warmtenet
bestaande bouw” is met de
woningcorporaties en HVC een start
gemaakt met de verdere uitrol van
warmtenet naar bestaande bouw.
Een goed lopende samenwerking
en inventarisatie van mogelijkheden
zijn het resultaat.
“Adopteer een wijk” is gestart en
samen met Woonwaard is een plan
ontwikkeld om met wijkgerichte
aanpak huur- en eigen woningen
duurzaam te renoveren.
Gasvulstation in de Boekelermeer
werkt. Verschillende gebruikers,
zoals leerlingenvervoer Connexxion,
Stad Alkmaar en Stadswerk nemen
aardgas in gebruik. Demonstratie
aardgas- en elektrisch vervoer in
juni stimuleerde publiek en markt.
Gestart is met het project om in
2011 tien (openbare) laadpalen te
plaatsen.
Windmolens in de Boekelermeer
worden ontwikkeld. Aktie
Zonnesteek voor zonnepanelen. Op
initiatief van Alkmaar en
Heerhugowaard is in Regio Alkmaar
verband gestart met de verdere
ontwikkeling van locale, duurzame
energieopwekking, samen met HVC
en Noord-Hollandse Energie
Coöperatie (NHEC)
Brandweerkazerne duurzaam.
Alkmaar eerste Faire Trade
Gemeente in Noord-Holland.
Start regionale samenwerking in
bestuurlijk overleg duurzaamheid in
Regio Alkmaar (PORA).
Ontwikkeling op initiatief van
Heerhugowaard en Alkmaar van
een E-loket Duurzaamheid voor de
Regio Alkmaar.
Plan van aanpak luchtkwaliteit is
grotendeels afgerond.
Sanering verkeerslawaai, waarbij.
10 woningen gesaneerd.
Geluidsarm asfalt op Koelmalaan.

2010
Realisatie doelen en effecten

Wat gaat het kosten?
Prog P11 Milieu en leefomgeving
(Bedragen x 1000)
Lasten
Afvalinzameling en -verwerking
Beheer groenvoorzieningen
Begraafplaatsen
Waterhuishouding
Riolering
Stadsreiniging
Milieubeheer
Baten
Afvalinzameling en -verwerking
Beheer groenvoorzieningen
Begraafplaatsen
Waterhuishouding
Riolering
Milieubeheer
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

9.822
8.082
679
758
4.626
1.967
1.668

9.197
7.482
677
639
4.013
1.809
2.068

8.944
7.149
1.019
2.867
4.009
2.214
1.944

253
333
342
2.228
4
405
124

v
v
n
n
v
n
v

10.815
293
589
109
4.877
256
10.663
489
10.174

11.110
70
607
0
4.827
256
9.015
-180
9.195

11.145
69
855
2.250
4.843
73
8.911
-148
9.059

35
1
248
2.250
16
183
104
32
136

v
n
v
v
v
n
v
v
v

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

289

N

161

V

Activiteiten
Product Afvalinzameling en afvalverwerking: Hogere opbrengstprijzen voor papier en
textiel: papier (130 V), textiel (50 V). Hogere baten als gevolg van grotere inzameling
kunststof (30 V). Nadelig (incidenteel) resultaat als gevolg van achterblijvende
nieuwbouw en terugloop in het aantal aanbieders van klein bedrijfsafval (94 N).
Er heeft een correctie plaatsgevonden voor baten welke betrekking hebben op 2011
(109 N), het nadeel is onttrokken aan de reserve egalisering tarieven.
Product Stadsreiniging: Hogere lasten als gevolg van meer strooien dan gemiddeld en
meer kosten als gevolg van aanschaf vervangende middelen bij tekort aan strooizout.
Naast medewerkers van Stadswerk zijn er ook medewerkers van WNK ingezet en
bedrijven zijn ingehuurd voor het sneeuwschuiven met tractoren. Na de eerdere
melding van 326 in september Burap kwam de vorstperiode aan het einde van het jaar
er nog bij (405 N).
Waterhuishouding: De ontvangen subsidie Subbied is verantwoord onder de baten en is
in de voorziening baggerwerken gestort voor € 2,2 mln, per saldo budgettair neutraal.
Niet begrote meevaller
Product Milieubeheer: Hogere baten bij het definitief vaststellen van de subsidie voor
energiebesparende maatregelen 2009 (42 V).
Er heeft een correctie plaatsgevonden voor verantwoorde lasten 2011 (119 V).
Neutraal
Product Begraafplaatsen: Hogere storting in de voorziening Begrafenisrechten (270 N)
met hogere ontvangsten afkoopsommen begrafenisrechten (270 V). Hogere lasten door
zelf uitvoeren van laatste praktische aanpassingen van uitbreiding Begraafplaats (65
N), hiervoor zijn ook de bijbehorende baten meegekomen vanuit de sector
Stadsontwikkeling (65 V). Hogere kosten waterambassadeur (67 N) met
overeenkomstige verhoging van de vergoeding (67 V).
Product Milieubeheer: De kosten voor de werkzaamheden vanuit de klimaatagenda
vallen lager uit dan geraamd (119 V) met als gevolg een lagere onttrekking uit de
reserve Maatregelen kredietcrisis (119 N).
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Bedrijfsvoering
Product Afvalinzameling en afvalverwerking: Lagere verwerkingskosten door betere
afvalscheiding en lagere hoeveelheid aangeboden afval (als gevolg van economische
recessie) voor grof huisvuil en GFT (83 V), voor afvalbrengplaats (25 V), voor
bedrijfsafval (23 V). Lagere kosten voor tractie voornamelijk als gevolg van lagere
afschrijvingslasten (65 V) minder inzameling oud papier verenigingen (36 V), minder
kleine aanschaffingen bedrijfsafval (21 V).
Product Beheer groenvoorzieningen: Lagere lasten door uitblijven werkzaamheden aan
Kooimeer en onderwaterbeschoeiing als gevolg van aanbestedingprocedure en
extreme weersomstandigheden in november en december (170 V). Intern resultaat op
opdrachten waaronder het Beeldbestek door lagere verrekening kapitaallasten van
Stadswerk (zie ook nadeel 182 bij programma Algemeen bestuur, product Algemene
activiteiten) (162 V).
Product Begraafplaatsen: Lagere baten als gevolg van de verplichting om
onderhoudsrechten in één keer voor periode van 10 jaar af te kopen en daardoor
worden in de praktijk de onderhoudsrechten opgeheven (80 N).
Product Waterhuishouding: Minder onderhoudskosten door baggerproject (19 V).
Product Milieubeheer: De uitgaven voor inhuur in het kader van de Wet
Bodembescherming zijn hoger uitgevallen (42 N). Lagere baten als gevolg van het
ontvangen van de Wbb-bijdrage via het product Algemene uitkeringen (256 N).
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12. Programma Ruimtelijke ontwikkeling en
Wonen
Portefeuillehouders: M. Hamberg, A.J.A. van de Ven
Effect indicatoren

Streefwaarde 2010

% sociale huurwoningen (categorie 20%
1) t.o.v. totaal aantal gerealiseerde
nieuwbouwwoningen

Gerealiseerd 2010
1%

Toelichting: de streefwaarde van 20% huur in categorie 1 komt voort uit de Nota Wonen 2008-2013 en ging uit van de
woningproductie die enkele jaren geleden werd verwacht voor 2010. Door ontwikkelingen in projecten zelf en door
ontwikkelingen op de woningmarkt zijn meerdere projecten echter later gestart waardoor oplevering ook later plaatsvindt
dan in 2010. De nieuwbouwproductie die in 2010 is opgeleverd bestaat daardoor bijna volledig uit maar drie grote
projecten met voornamelijk koopwoningen (212 koop- en 43 huurwoningen) die de cijfers voor 2010 sterk bepalen. Dit
betreft ten eerste het project AZ-Sportlaan met uitsluitend 149 dure koopwoningen. Bij Waarderhof en Jaagpad-West is
er wel huuraanbod maar ook daar ligt de nadruk op koop. De percentages van gerealiseerde huur totaal (17%) en huur
in categorie 1 (1%) zijn daardoor dit jaar laag. In de rapportages woningbouw die de raad 2x per jaar ontvangt staat een
overzicht van alle woningbouwprojecten die in voorbereiding zijn voor de komende jaren, het daarin opgenomen
aandeel huur- en koopwoningen en de tijdsplanning.

Relevante beleidsnota’s
• Nota Vastgoed 2008
• Nota Wonen 2008-2013
• Regionale woonvisie 2005-2015
• Welstandsnota
• Nota Wonen, Welzijn en Zorg
• Diverse structuurvisies en ruimtelijke plannen (o.a. structuurvisie Centrumgebied, Schermereiland,
Oostelijke kanaalzone)
• Bestemmingsplannen
Uitvoering
• Huisvestingsverordening Alkmaar 2007
• Nota handhaving bouw- en woningtoezicht ‘Tot hier en niet verder’
• Nota ‘Onder de pannen’ voor huisvesting bijzondere doelgroepen
• Verordening VROM Startersleningen gemeente Alkmaar 2009
• Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing
• Bouwverordening gemeente Alkmaar 2007
• Verordening Welstands- en Monumentencommissie
• Reclameverordening
• Verordening woninggebonden subsidies (loopt af)

•

Regionale verordening woninggebonden subsidies Noord-Kennemerland (loopt af)
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Kritische prestatie indicatoren

Streefwaarde 2010

Gerealiseerd 2010

Aantal opgeleverde sociale
koopwoningen (categorie 1)

50 tot 100, afhankelijk van
uitvoering plannen ontwikkelaars

25

Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie van 1 augustus 2010.

Doorlooptijd planningsfasen
n.v.t.
woningbouwplannen met
onderverdeling oorzaken van eventuele vertraging naar extern/intern,
wel/niet beïnvloedbaar

Toelichting over voortgang en
eventuele vertraging is
opgenomen in de rapportage
woningbouw die 2x per jaar aan
de raad is/wordt aangeboden.

Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie.

% van de verstrekte
bouwvergunningen dat binnen de
wettelijke norm wordt afgehandeld

100%

100%

Toelichting: op basis van informatie uit het systeem van de bouwaanvragen.
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Strategisch doel: Duurzaam in stand houden en verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit en woon functie in de stad

Doelenboom Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
1.

Behouden en verbeteren van een goed
woon-, werk- en verblijfsklimaat

1.1

Stimuleren van duurzame ontwikkeling in de
ruimtelijke ordening

1.2

Strategisch omgaan met gemeentelijk
vastgoed

1.3
1.4

Goed gebruik van openbaar groen
Realiseren van actuele ruimtelijke kaders

1.5

Optimaal financieel-economisch resultaat bij
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

2010
Realisatie doelen en effecten
1.

1.1.1

Grote projecten

1.1.1

Zie paragraaf Grote projecten.

1.1.2

Uitvoeren klimaatagenda

1.1.2

1.2.1

Inzetten gemeentelijk vastgoed in gemeentelijke
ontwikkelingen

1.2.1

1.2.2
1.3.1
1.4.1

Meerjarige onderhoudsplannen
Tegengaan illegaal tuingebruik
Opstarten structuurvisies

1.2.2
1.3.1
1.4.1

1.4.2

Actualiseren bestemmingsplannen

1.4.2

1.4.3

Ontwikkel bestemmingsplannen

1.4.3

1.4.4

Digitaal uitwisselbaar maken van bestemmings- en
structuurplannen

1.4.4

1.4.5

Digitale vergunningen

1.4.5

1.5.1

Grondexploitaties

1.5.1

1.5.2

Grondprijzennota

1.5.2

De uitvoering is in volle gang.
Voorbeelden zijn de aansluiting op
het warmtenet HVC,
duurzaamheidsleningen, werking
van het aardgasvulpunt
Boekelermeer, de ontwikkeling van
windmolens in de Boekelermeer en
actie Zonnesteek (subsidies t.b.v.
aanschaf van zonnecelsystemen
door particulieren).
Oplevering gebouw Bergerweg 1
(voormalige Ambachtsschool) t.b.v.
Centrum voor Kunst en Cultuur.
Conform uitgevoerd.
Geen activiteiten.
Dit jaar is de structuurvisie
Westrand (gedeeltelijk) vastgesteld.
Er is gestart met een structuurvisie
voor West binnen de Ring.
Van de 11 te actualiseren
bestemmingsplannen is voor 1 plan
de zienswijzenfase doorlopen en
voor 6 plannen zijn conceptvoorontwerpen opgesteld.
Er zijn 6 bestemmingsplannen
vastgesteld.
Ingevolge de wettelijk verplichting
wordt hieraan sinds 1 januari 2010
voldaan.
Het project is vooralsnog stilgezet
omdat er eerst duidelijkheid moet
zijn over het documentmanagementsysteem (DMS Alfresco).
De grondexploitaties Geert
Groteplein (noordzijde)
Wagenmakersstraat, VroonermeerNoord, Doelenveld en Jaagpad zijn
vastgesteld.
Grondprijzennota 2011 is in concept
gereed maar nog niet vastgesteld.
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De realisatie van de Grote projecten draagt in hoge mate bij aan
de verbetering van het woon-, werk- en verblijfsklimaat in de
stad.
Door het aantrekken van nieuwe gebruikers voor bijzondere
locaties wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van werken,
wonen en verblijven. Goed voorbeeld is het de realisatie van het
cultuur- en erfgoedcluster in de voormalige Ambachtsschool.

Strategisch doel: Duurzaam in stand houden en verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit en woon functie in de stad

Doelenboom Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Wat willen we bereiken?
Hoofd- en subdoelen
2.
2.1

2.2

Realiseren van een woningvoorraad
waarin evenwicht bestaat tussen vraag en
aanbod (gevarieerd wonen)
Behouden en versterken van bestaande
woonmilieus

Initiëren, stimuleren en faciliteren van de
voortgang van de woningbouw, in het
bijzonder voor jongeren, startende kopers en
senioren

Indicator:
% Sociale huurwoningen (categorie 1) ) t.o.v.
gerealiseerde nieuwbouw

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestaties

2010
Realisatie prestaties

2010
Realisatie doelen en effecten
2.

2.1.1

2.2.1

Uitvoeren “Pakket van afspraken” woningbouw

2.1.1

Stimuleren en faciliteren realisatie jongerenhuisvesting en
aanpak wonen boven winkels

2.2.1

2.2.2

Actueel houden en uitvoeren van verordening
Startersleningen

2.2.2

2.2.3

Uitgifte grond in erfpacht in specifieke situaties

2.2.3

Aantal opgeleverde sociale woningen (categorie 1)
% Van de verstrekte bouwvergunningen binnen de wettelijke norm
Doorlooptijd planningsfasen woningbouw
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In 2010 zijn de werkzaamheden van
de aanjager woningbouw
voortgezet.
Met partijen Ontwikkelend Alkmaar
is het proces ‘Faseren en Doseren’
doorlopen en is het project ‘Plannen
en Programmeren’ gestart.
De voorwaarden van Verkoopgarantie zijn verruimd om de
regeling aantrekkelijker te maken.
Eind 2010 is de bouwvergunning
afgegeven voor jongeren-/
studentenhuisvesting op Overstad.
In 2010 zijn meerdere projecten in
aanbouw genomen die (mede) zijn
gericht op jongeren/starters. In de
binnenstad zijn 49 nieuwe woningen
gerealiseerd door nieuwbouw of
verbouw.
De werkingstermijn van de
verordening is verlengd tot eind
2012 en de criteria zijn verruimd.
In 2010 zijn 35 toekenningen
gedaan voor startersleningen. Dat is
beduidend meer dan in de vorige
jaren o.a. door nieuwbouwaanbod.
49 woningen met de keuzemogelijkheid erfpacht in verkoop.
Geen uitgifte grond in erfpacht voor
woningen.

De aanjaagwerkzaamheden woningbouw en de inzet binnen de
gemeente zelf voor de begeleiding van woningbouwprojecten
hebben geleid tot een aanzienlijk aantal projecten waarvan de
bouw is gestart en/of waarvoor bouwvergunning is afgegeven.
Faseren en Doseren heeft gezorgd voor betere afstemming van
nieuwbouwaanbod op de situatie op de woningmarkt en de
wensen van woningzoekenden. Daardoor zijn ook de
afzetmogelijkheden van met name koopwoningen vergroot.
Door de keuze van projecten neemt het aanbod aan woonruimte
voor jongeren en startende kopers toe.
De extra woningen die in de binnenstad tot stand zijn gekomen
vergroten het woningaanbod en de levendigheid. De uitbreiding
van de woonfunctie draagt bovendien bij aan de sociale
veiligheid in het centrumgebied.
Actualisatie van de verordening Startersleningen vanwege het
wegvallen van de rijksregeling voor Koopsubsidie en om beter
aan te sluiten op de woningmarkt. Door de aanpassing worden
starters langer en beter ondersteund.

Wat gaat het kosten?
Prog P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
(Bedragen x 1000)
Lasten
Wonen
Ruimtelijk beleid
Bouwen
Grond- en accommodatiebeheer
Grondexploitaties
Baten
Wonen
Ruimtelijk beleid
Bouwen
Grond- en accommodatiebeheer
Grondexploitaties
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

1.595
4.269
2.891
4.106
43.465

4.247
4.401
3.078
5.194
54.983

3.404
8.743
3.008
7.800
26.093

843
4.342
70
2.606
28.890

v
n
v
n
v

92
1
1.325
4.146
42.680
8.082
778
7.304

1.655
287
1.675
7.589
53.837
6.860
-773
7.633

2.873
3.436
2.366
8.207
19.937
12.229
-1.575
13.804

1.218
3.149
691
618
33.900
5.369
802
6.171

v
v
v
v
n
n
n
n

Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

6.431

N

Activiteiten
Product Wonen: Door een verlaging van het aantal beschikbare jongerenwoningen in
het project Paardenmarkt is hierop de subsidiebeschikking aangepast. Dit levert een
voordeel op van (127 V).
Product Ruimtelijk beleid: Lasten herstructurering buitenruimten Overdie (933 N)
conform B&W-besluit 3297 vastgesteld op 14 maart 2006. Dekking hiervoor betreft
Provinciale subsidie (300 V) en overige bijdragen (44 V).
Hogere kosten project Overdie Sociaal, waaronder de kosten voor het opzetten van het
wijkservicebedrijf, diverse subsidies aan sociale instellingen (46 N), etc. Dit wordt
gedekt door een bijdrage van een woningcorporatie (442 V).
Hogere onttrekking aan reserve integraal plan Overdie (428 V).
Conform collegebesluit 10.382 is er een extra krediet toegekend ten behoeve van de
voorbereidingskosten project verkenning huisvesting MCA (84 N).
Correctie exploitatie voor boeking aanloopkosten naar investeringen ( 148 V).
Product Bouwen: De opbrengst van de bouwleges en overige leges met betrekking tot
bouwkundige activiteiten valt hoger uit dan geraamd. (636 V).
Product Grond- en accommodatiebeheer: Lagere verkoopsommen onroerend goed
(verkoop Herenweg 182 valt binnen grondexploitatie Nollen Oost, maar is incorrect
begroot onder product 39 Grond- en accommodatiebeheer) (Realisatie besluitnummer
02/13093 van 18-8-2010) (275 N).
Hogere baten uit twee verkopen bloot eigendom (131 V) (Realisatie besluitnummer
19788 van 16-12-2010 en 11922 van 20-9-2010), woonwagen Mondriaanstraat 69a (36
V) (raadsbijlage 153 van 4-10-2007) en gronden algemeen op grond van drie Realisatie
besluiten (25 V)
Lagere toevoeging egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom: Herenweg 182
(275 V), Mondriaanstraat 63a (36 N), verkopen bloot eigendom (75 N), verkopen
diverse gronden (25 N). Allen op grond van raadsbijlage 41 van 6-3-2008.
Overdracht woonwagens aan St. Woonwaard Noord-Kennemerland (B&W 10.507 van
16-11-2010) (twee keer 120 is 240 V).
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Product Grond- en accommodatiebeheer: Gedeeltelijke afboeking boekwaarde
voormalig brandweerpand Nollenoor (Hertog Aalbrechtweg 36) naar marktwaarde als
gevolg van nieuwe verhuursituatie na de verhuizing van de brandweerkazerne naar de
Helderseweg 8, conform voorschriften BBV (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011)
(2.550 N).
Product Grondexploitaties: Storting in voorziening plantekort NUON-terrein (B&W
besluit 11.1986 van 8-3-2011). Conform BBV voorschriften is in 2010 een voorziening
getroffen voor het geprognosticeerde plantekort grondexploitatie NUON-terrein
(2.800 N).
Storting in voorziening plantekort Overstad (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011).
Conform BBV voorschriften is in 2010 een voorziening getroffen voor het
geprognosticeerde plantekort plangebied Vegrokavels Overstad (1.818 N).
Gedeeltelijke afboeking boekwaarde 31-12-2010 (726 k€) grond Muiderwaard 396-398
naar marktwaarde (357 k€), conform BBV voorschriften (B&W besluit 11.1986 van 8-32011) (369 N). Aanpassing rentebaten voorziening uitgenomen plannen (252 N).
Niet begrote meevaller
Product Wonen: Het Rijk heeft eind 2009 de subsidieregeling besluit woninggebonden
subsidies afgekocht. In 2010 heeft dit geleid tot afkoop van de regeling richting de
woningcorporaties en vervroegde uitbetaling van vrijvallende middelen richting de
gemeente. Dit levert een voordeel op van (160 V).
Product Grond- en accommodatiebeheer: Diverse hogere bijdragen (58 V), onder
andere van stichting kinderopvang in aanpassingen kinderdagverblijf Jan
Steenstraat/Houtweg en diverse opbrengsten interne verrekeningen (54 V).
Ontvangen subsidies Nationaal Restauratie Fonds diverse monumenten (55 V).
Neutraal
Product Wonen: De projecten van de 1e tranche woningbouw zijn nog niet allemaal
gereed. Hierdoor zijn nog niet alle bijdragen verstrekt aan de desbetreffende
ontwikkelaar (1.055 V). Dit betekent dat er een lagere onttrekking uit de reserve
Woningbouw heeft plaatsgevonden (1.055 N). Realisatie baten stimulering woningbouw
(697 V), storting in reserve (697 N).
Door de verrekening van de betaalde rente op de startersleningen door de cliënten is
de rentebijdrage van de gemeente lager dan geraamd (128 V). Dit betekent dat er een
lagere onttrekking heeft plaatsgevonden uit de reserve betaalbare woningen starters en
de reserve maatregelen kredietcrisis (128 N).
Product Ruimtelijk beleid: Lagere voorbereidingskosten project Stationsgebied (45 V).
Geen onttrekking uit de reserve ontwikkeling Stationsgebied vanwege lagere
voorbereidingskosten (50 N).
Hogere voorbereidingskosten vervallen planopzet (310 N) en hogere onttrekking
reserve bruto activering gebouw YXIE ter dekking van voorbereidingskosten vervallen
planopzet (B&W besluit 11.1848 van 8-3-2011) (310 V). Hogere baten door
sponsorbijdragen diverse partijen (895 V) en hogere toevoeging aan nieuwe
voorziening Yxie (895 N). Niet begrote aanloop- en transitiekosten YXIE (224 N) en
hogere onttrekking reserve aanloop- en transitiekosten YXIE (75 k€) en hogere dekking
(149 k€) investeringskrediet YXIE (224 V).
Hogere uitvoeringslasten project Oosterhout (1.217 N) welke gedekt zijn door hogere
onttrekking reserve CAI-middelen (794 k€) en een verkregen Rijkssubsidie (423 k€)
(1.217 V).
Product Grond- en accommodatiebeheer: Groot onderhoud kinderboerderij Oosterhout
en wijkcentrum Overdie wordt uitgevoerd in 2011 (B&W 10.6991 van 26-4-2010) (79 V).
Vervallen onttrekking uit reserve concrete maatregelen kredietcrisis in verband met
uitvoering groot onderhoud kinderboerderij Oosterhout in 2011 (B&W 10.6991 van 26-42010) (79 N).
Gedeeltelijke afboeking boekwaarde erfpachtterrein Schelphoek in verband met
verkoop bloot eigendom (Realisatie-besluitnumer 10383 van 17-6-2010 en nummer
19788 van 16-12-2010) (243 N).
Hogere afkoopsommen erfpachtcanons (87 V) en hogere vrijval afkoopsommen
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V

erfpacht (178 V), grotendeels veroorzaakt door bloot eigendom verkopen (265 V).
Renovatie terrazzovloer verantwoord via investering Bergerweg 1 (besluit rondvraag
B&W 23-3-2010 en CAI commissie 9-6-2010) (100 V).
Vervallen onttrekking uit reserve CAI-gelden bij product 39 Grond- en
accommodatiebeheer ten behoeve van renovatie terrazzovloer Bergerweg 1 (deze
onttrekking wordt verantwoord bij product 51 Algemene activiteiten). Besluit rondvraag
B&W 23-3-2010 en CAI commissie 9-6-2010 (100 N).
Groot onderhoud kinderboerderij Oosterhout en wijkcentrum Overdie wordt uitgevoerd
in 2011 (B&W 10.6991 van 26-4-2010) (79 V).
Vervallen onttrekking uit reserve concrete maatregelen kredietcrisis in verband met
uitvoering groot onderhoud kinderboerderij Oosterhout in 2011 (B&W 10.6991 van 26-42010) (79 N).
Hogere lasten volkstuinen (28 N) met hogere baten IPSV gelden (28 V).
Bedrijfsvoering
Product Wonen: De correctie van de loonkosten levert een nadeel als gevolg van de
CAO ontwikkeling (zie ook programma Algemeen bestuur, product algemene
activiteiten) (168 N).
Het in rekening brengen van de werkzaamheden in het kader van de Regiotaak levert
voordeel op van (201 V).
Product Ruimtelijk beleid: Lagere voorbereidingskosten project de Mare (64 V).
Lagere voorbereidingskosten 1e fase samenwerkingsovereenkomst Vroonermeer Noord
(63 V), hierdoor heeft geen doorbelasting van de lasten plaatsgevonden (77 N).
Lagere voorbereidingskosten project Grote Sint Laurenskerk (23 V).
Hogere voorbereidingskosten ontwikkeling openbare ruimte Schelphoek (95 N) en
hogere bijdrage van de marktpartijen in de gemaakte kosten (77 V).
In de huidige marktomstandigheden is de begrote dekking uit de markt van de
apparaatskosten (inclusief inhuur derden) van 50 % niet realiseerbaar gebleken. Dit
gold voor zowel projecten in de bestuurlijke voorbereidingsfase als voor projecten in de
uitvoeringsfase (208 N). Hogere kosten projectmanagement (262 N).
Product Bouwen: De kosten voor de Welstandscommissie zijn lager dan geraamd door
het ambtelijk afdoen van de lichte bouwaanvragen (75 V).
Product Grond- en accommodatiebeheer: Lagere rentelasten in verband met correctie
op begroting 2010 (286 V).
Lagere rente voorziening afkoopsommen erfpacht (124 N).
Lagere kosten erfpacht Schelphoek (107 V).
Lasten interne verrekening huur Helderseweg 2e helft 2010 Helderseweg 8 aan
Facilitair (95 N).
Hogere zakelijke lasten en onderhoud diverse panden (35 N) en hogere storting in
onderhoudsvoorziening (34 N) als gevolg van ingebruikname Centrum voor Jeugd &
Gezin Merwedestraat (raadsbijlage 46 van 7-5-2009) (69 N).
Diverse inhuur diensten (taxatie e.d.) ten behoeve van diverse panden (40 N).
Hogere lasten beveiliging en energie gebouwen (134 N) dan in rekening gebrachte
servicekosten (99 V).
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346

N

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Portefeuillehouders: P. de Baat
Doelstelling
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het
gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de
afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden,
evenals de specifieke uitkeringen voor de met name genoemde uitgaven, onder de baten van de
betreffende programma’s verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene
dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan de post
onvoorzien.
Overige belastingen en algemene inkomsten
Precario / reclame
Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van
mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het
toetsen van vergunningenaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde
voorwaarden. Het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van
reclameruimte. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld d.m.v. vergunningen op
grond van de APV.
OZB
Voor de onroerende zaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de
algemene uitgaven van de gemeente.
Voor de opbrengst onroerende zaakbelastingen wordt, naast het accres als gevolg van verbouw en
nieuwbouw, uitgegaan van een tariefverhoging van 0,5%. Er bestaat een relatie tussen de OZB en de
hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Met name de belastingcapaciteit van de gemeente als afgeleide van de waarde van onroerende zaken
speelt hierbij een rol. Via de maatstaf inkomstencapaciteit vindt een aftrek plaats op de hoogte van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie hierna). Aangezien de inkomsten voor het gemeentefonds
ook weer over de gemeenten worden verdeeld, is er bij deze maatstaf sprake van een gesloten systeem.
Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert, heeft derhalve geen effect op deze aftrekpost.
Hondenbelasting
Voor de hondenbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene
uitgaven van de gemeente. De heffing vindt plaats op grond van de Verordening op de heffing en
invordering van hondenbelasting. De controle vindt o.a. plaats via gerichte huis-aan-huis-controle. De
belasting wordt geheven van de houder van de hond.
Gemeentefonds (algemene uitkering)
Op grond van de Financiële verhoudingswet ontvangt de gemeente een algemene uitkering uit het
gemeentefonds ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De algemene uitkering wordt
verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen), die verschillen
in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. Gemeenten met binnen hun grenzen
veel hoog gewaardeerd onroerend goed ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met
minder waardevol onroerend goed. In de paragraaf Algemene uitkering wordt nader ingegaan op de hoogte
van de Algemene uitkering in de planperiode.
Financiering en treasury
In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op de financiering van de gemeente Alkmaar. Meer in
het algemeen volgt hieronder een toelichting.
Rente over reserves en voorzieningen
Onder de doelstelling van financiering en treasury valt voorts het aanwenden van reserves en
voorzieningen als intern financieringsmiddel voor investeringen (onderdeel van het integraal
68

financieringsbeleid van de gemeente). De bespaarde rente over reserves, voorzieningen en afkoopsommen
(o.a. erfpacht en rechten lijkbezorging) wordt ten gunste van het product financiering en treasury gebracht.
Een bedrag gelijk aan de bespaarde rente over de afkoopsommen wordt aan de afkoopsommen
toegevoegd teneinde hieruit de verplichtingen ten gunste van de exploitatie te kunnen voldoen.
Dividenden / beleggingen
Onder de doelstelling van financiering en treasury valt tenslotte het deelnemen (als belegging) in o.a.
instellingen als N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en Energie Noord-West.
Onvoorzien
De post onvoorzien ad € 250.000 betreft het totaal geraamde bedrag voor alle programma’s tezamen, welke
is gebaseerd op circa € 2,63 per inwoner van de gemeente Alkmaar.

Geldende kaderstellende nota’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrale richtlijn Planning en Controlproducties 2010
Nota reserves en voorzieningen
Voorjaarsnota 2010-2013
Algemene subsidieverordening gemeente Alkmaar
Financieringsstatuut
Financiële verordening gemeente Alkmaar 2003
Accountantsverordening gemeente Alkmaar 2006
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Alkmaar 2004
Programmabegroting 2009
Nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid
Normenkader rechtmatigheid
Kadernota onderhoud kapitaalgoederen

Wat gaat het kosten?
Prog PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien
(Bedragen x 1000)
Lasten
Financiering en treasurey
Baten
Ov belastingen en alg inkomsten
Algemene uitkering
Financiering en treasurey
Exploitatieresultaat
Mutaties met reserves
Eindresultaat

14-09-2011 10:07
Begroot Begr.na 3e Geboekt
primitief
wijz.

Verschil

n/v

3.806

4.015

6.693

2.678

n

18.288
102.345
11.615
-128.442
0
-128.442

19.024
108.445
11.610
-135.064
0
-135.064

19.147
108.804
13.518
-134.776
711
-135.487

123
359
1.908
288
711
423

v
v
v
n
v
v
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Toelichting:
Omschrijving

Bedrag

N/V

124

V

358

V

747

N

710

V

Product Overige belastingen en algemene inkomsten (een uitgebreide toelichting is
opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen):
Voordeel op onroerende zaakbelasting veroorzaakt door de onzekerheidsmarge in de
WOZ waarde (incidenteel, zie ook paragraaf Lokale heffingen) (223 V).
Incidenteel gevolg van de controle op de hondenbelasting in 2009 heeft per saldo
geleid tot een voordeel (30 V).
Lagere opbrengst precario Benzinepompinstallaties als gevolg van een lagere omzet.
Deze omzet is gebaseerd op het aantal liters en is daarmee voor de gemeente niet
beïnvloedbaar (39 N).
Hogere baten precario algemeen (20 V) en reclamebelasting (80 V)
De aanbesteding van billboards is tegengevallen waardoor een nadeel van 200 k€ is
ontstaan. Daartegenover staat een meevaller op de aanbesteding van 2-signs ofwel
AO-borden. Het structureel effect van 170 k€ is verwerkt in de begroting 2011 (190 N).
Product algemene uitkering (zie ook paragraaf Algemene uitkering):
Posten uit de decembercirculaire:
- verhoging budget WMO (deels incidenteel) (57 V)
- verhoging budget voor vrouwenopvang (13 V)
- bedrag voor de uitvoeringskosten pilot loondispensatie (incidenteel), door te
betalen aan het WNK (163 V)
Verhoging algemene uitkering als gevolg van definitief maken verdeelmaatstaven
(420 V).
Posten uit de maartcirculaire:
Verlaging uitkeringsfactor als gevolg van macro aanpassing verdeelmaatstaven
(255 N). Niet ontvangen Rijksdoeluitkering asielzoekers (20 N). Inkomsten uit vorige
dienstjaren (20 N).
Product Financiering en treasury (een uitgebreide toelichting is opgenomen in de
paragraaf Financiering):
Onderhandse geldleningen 2009 later aangetrokken (1.530 V). Premie cap op lening
(120 N). Veel lagere rente vergoeding op rekening courant krediet en kort geld (402 V).
Hoger dividend over 2009 van de BNG (188 V). Door verlaging van de rente omslag
nadeel op de bespaarde rente (666 N). Door verlaging van de rente een lagere
doorberekening op de investeringen (1.020 N). Lagere doorberekening rente op
lopende investeringen. De hieronder vermelde onttrekkingen aan de reserves
aanloopverliezen Schelphoekgarage en maatregelen economische crisis behoren nog
als voordeel op dit onderdeel gezien te worden.
Het betreft hier overigens uitgaven met een incidenteel karakter (1.312 N).
Correctie rente voorziening kosten uitgenomen bestemmingsplannen (251 V).
Resultaatbestemming
Hogere toevoeging aan de reserve rente CAI-middelen (196 N). Hogere onttrekking aan
de reserve dekking kosten Schelphoek t.b.v. dekking van de rentelasten (635 V).
Hogere onttrekking uit reserve concrete maatregelen kredietcrisis t.b.v. dekking van de
rentelasten van naar voren gehaalde investeringen (zie paragraaf concrete maatregelen
kredietcrisis) (271 V).
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Paragrafen
Algemene uitkering gemeentefonds
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen incl. overzicht verbonden partijen
Grondbeleid
Grote Projecten
CAI-bijdragen met toelichting
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Algemene uitkering gemeentefonds
Algemeen
De Algemene uitkering uit het gemeentefonds is één van de belangrijkste bronnen van financiering voor de
gemeentelijke uitgaven. In de circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Min BZK) worden wij door het rijk geïnformeerd over de macro-economische ontwikkelingen. De circulaires
worden gebruikt als handvat voor de financiële vertaling van macro-economische ontwikkelingen naar de
gemeentelijke situatie. Deze circulaires zijn ter kennisgeving naar de commissie Bestuur en Middelen
gestuurd. De financiële gevolgen van de circulaires worden via begrotingswijzigingen in de begroting
verwerkt (zowel de uitgaven als de inkomsten). Omdat de middelen vaak gedurende het jaar ontvangen
worden, worden deze niet altijd in hetzelfde begrotingsjaar besteed. De onderbestedingen worden via
raadsbesluit toegevoegd aan de reserve taakmutaties.
In de periode 2009 t/m 2011 wordt de zogenaamde normeringssystematiek niet toegepast. Dat wil zeggen
dat de Algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2010 alleen is aangepast voor taakmutaties en
decentralisatie-uitkeringen. Een overzicht van de in 2010 uitgekeerde decentralisatie-uitkeringen is
opgenomen in het hoofdstuk overzichten. Daar is ook zichtbaar gemaakt in hoeverre de beschikbaar
gekomen middelen zijn doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar.
Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting
Toevoegingen o.b.v. septembercirculaire 2009, verwerkt in de 1e begrotingswijziging
met onder andere de volgende toevoegingen:
- Decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk € 146.000
structureel;
- Decentralisatie-uitkering Jeugd € 165.000 structureel;
- Decentralisatie-uitkering Bodemsanering € 419.000 jaarlijks t/m 2014;
- Decentralisatie-uitkering OGGz € 73.000 (betreft verhoging van
oorspronkelijke raming uit meicirculaire en incidenteel);
- Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad € 40.000 jaarlijks t/m 2014;
- Decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en veiligheid € 1,1 mln. in 2010
Toevoegingen o.b.v. de junicirculaire 2010, verwerkt in de 2e begrotingswijziging met
onder andere de volgende toevoegingen:
- Instapcursussen inburgering ad. € 200.000;
- Nationaal actieplan Sport en bewegen ad. € 149.199;
- Onderwijsachterstandenbeleid ad. € 67.375 (betreft verhoging van bedrag
t.o.v. septembercirculaire);
- Maatschappelijke omvang en OGGz ad. € 93.088;
- Jeugdwerkloosheid ad. € 1.050.000
Toevoegingen o.b.v. de septembercirculaire 2010, verwerkt in de 3e
begrotingswijziging met onder andere de volgende toevoegingen:
- vrouwenopvang en huiselijk geweld ad. € 48.500;
- bijdrage aan knelpunten inburgering ad. € 435.800;
- verhoging bedrag voor impuls brede scholen combinatiefuncties met
€ 102.000 in de jaren 2010 en 2011;
- verhoging budget wmo ad. € 56.000;
- jeugdwerkloosheid ad. € 1.991.830.
Begroting na 3e wijziging
Werkelijk ontvangen in 2010
Verschil
Dit verschil wordt veroorzaakt door toevoegingen o.b.v. de decembercirculaire en
verklaard bij het programma Algemene dekkingsmiddelen
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Lokale Heffingen
Opbrengst OZB – rioolrechten – afvalstoffen – hondenbelasting
De gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolrechten, afvalstoffenheffing en hondenbelasting
vormen de algemene gemeentelijke heffingen. De totale opbrengst 2010 op rekeningbasis van deze
heffingen bedraagt € 31.063.000.
Op begrotingsbasis was een bedrag geraamd van in totaal € 30.931.000, zodat een incidentele meevaller
resulteert van € 132.000 = 0,42%.
Per 2008 is de wettelijke limitering van de opbrengststijging OZB vervallen.
Ingaande 2008 is er wel sprake van een mogelijke algemene, landelijke limitering als gemeenten de OZB in
de ogen van het Rijk gemiddeld excessief verhogen. In de jaren 2008 – 2010 is hier geen sprake van
geweest. Er zijn verder ook geen signalen dat aan deze algemene limitering komende jaren invulling zal
worden gegeven.
Kwijtschelding
In de begroting 2010 werd het totaal kwijt te schelden bedrag gemeentelijke belastingen geraamd op
€ 648.000. Op rekeningsbasis bedroeg het kwijtgescholden bedrag € 531.000, zodat een meevaller
resulteert van € 117.000. Deze meevaller is mede een gevolg van het feit, dat de economische crisis nog
nauwelijks geleid had tot het toenemen van het aantal minima. Ook de aangekondigde verruiming van de
vermogensnorm in de kwijtschelding is (nog) niet geëffectueerd.
De kwijtscheldingregeling is een open regeling. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden komt in
aanmerking voor kwijtschelding. In zijn algemeenheid kan gezegd worden, dat iedereen die een minimum
inkomen heeft en geen noemenswaardig vermogen heeft in aanmerking komt voor kwijtschelding. In
Alkmaar kreeg in 2010 ca. 6 % van de belastingplichtigen kwijtschelding.
Overzicht heffingen:
Bedragen x € 1.000

Naam

Begroting 2010

Werkelijk 2010

Onroerende zaakbelastingen
Rioolrecht

17.371
4.467

17.594
4.440

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Hondenbelasting

8.838
255

8.744
285

Totaal

30.931

31.063

Onroerende-zaakbelastingen (€ 223.000 meevaller)
Vanaf 2007 dienen de WOZ-waarden, basis voor de aanslagen OZB, jaarlijks vastgesteld te worden. De
waardevaststelling gebeurt hoofdzakelijk tussen juni en december. Daarna wordt nog nieuw- en verbouw
gewaardeerd in januari. De tarieven OZB dienen vastgesteld te worden in september/oktober. Hierdoor
bestaat er een relatief grote onzekerheidsmarge in deze opbrengstraming. De meevaller in 2010 bedraagt
1,3%. Deze meevaller is wel geflatteerd, omdat een bedrag van € 90.000 valt in het faillissement van een
groot-eigenaar.
De tarieven OZB worden ieder jaar aan de hand van de actuele bestanden vastgesteld. De meevaller is dus
incidenteel.
Rioolrecht (€ 27.000 tegenvaller)
Deze tegenvaller van 0,6% is een gevolg van de tegenvallende nieuwbouw. De tegenvaller is incidenteel en
wordt verrekend met het tariefegalisatiefonds rioolheffing.
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten (€ 94.000 tegenvaller)
Deze tegenvaller van 1% is een gevolg van jarenlange achterblijvende nieuwbouw en terugloop in het aantal
aanbieders van klein bedrijfsafval. De tegenvaller is incidenteel en wordt verrekend met het
tariefegalisatiefonds afvalstoffenheffing.
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Ontwikkeling inkomsten uit lokale heffingen
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Hondenbelasting

Weerstandsvermogen
Inleiding
In de paragraaf weerstandsvermogen dienen gemeenten op basis van risicoanalyses aan te geven of zij
over voldoende vermogen beschikken om hun risico’s op te vangen.
Voor Alkmaar was de beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2010 t.o.v. de begroting als volgt:
(afgerond in mln. €)

Algemene reserve*

Begroting
39,4

Rekening
58,3

8,8
0,4
0,9
0,2
49,7

4,7
0,1
2,7
0,0
65,8

0,3
50,0

0,5
0,2
66,5

* de begroting is excl. het resultaat 2009 en de rekening is excl. het resultaat 2010

Overige bestemmingsreserves:
Reserve WVG/WMO (ultimo 2010: excl. ingerekend beslag)
Reserve exploitatie welzijnswerk
Reserve taakmutaties
Reserve verfraaiing gebouwen etc.
Totaal
Onbenutte belastingcapaciteit
Onvoorzien
Bruto beschikbare weerstandscapaciteit
Af:
Beschikbaar gesteld voor incidenteel nieuw beleid

-22,2
In totaal is € 32,2 mln. beschikbaar voor nieuw beleid; omdat de volgende tranches
NUON gelden in 2011, 2013 en 2015 worden verwacht komt nu € 22,2 mln.
t.l.v. het weerstandsvermogen (waarin de NUON ontvangst van 2009 al is opgenomen)

Jaarrekeningresultaat en voorgestelde bestemmingen daarbij:

-7,0

Voor het jaarrekeningresultaat 2010 en de voorgenomen toevoegingen aan de
bestemmingsreserves wordt verwezen naar de inleiding en het raadsbesluit
(resp. blz. 7 en 177).

Netto beschikbare weerstandscapaciteit

____

____

50,0

37,3

Totale benodigde weerstandscapaciteit begroting 2010
In de begroting 2010 is een berekening gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit.
De uitkomsten van de organisatiebrede risicoanalyse op basis van de gehanteerde systematiek én de
analyse van de Grote Projecten en grondexploitaties lieten zien dat er met een percentage zekerheid van
90% een bedrag van € 29,7 miljoen benodigd was.
In de begroting werd een tiental belangrijke risico’s opgenomen. De risico’s die gevolgen hebben gehad voor
de uitvoering van de begroting worden hieronder toegelicht:

Begroting 2010

Rekening 2010

Reden

Besluit om een geheel nieuwe
invulling te geven aan de Nuon
kavel (vestiging school en
politiebureau) wat leidt tot
financieel minder optimale
verkaveling, waardoor het risico
van het verkrijgen van minder
opbrengsten ontstaat.
Tegenvallende grondverwerving en
afzet van grond bij project
Overstad wat leidt tot hogere
kosten

Binnen de grondexploitatie is een
voorziening plantekort Nuon locatie
gevormd van € 2,8 miljoen ten laste
van het resultaat 2010.

Gelet op de huidige
marktwaarde en de daaruit
bijgestelde grondexploitatie
dient dit nadeel genomen te
worden in het jaar dat het zich
aandient.

Ten behoeve van de gemeentelijke
kavels op Overstad is een
voorziening gevormd voor het
gemeentelijk deel in het risico van
50% van de waardedaling ad € 1,8
miljoen dat ten laste van het
resultaat 2010 is gebracht

Gelet op de huidige
marktwaarde van de
gemeentelijke kavels op
Overstad dient dit nadeel
genomen te worden in het jaar
van aandiening en dus ten laste
van het resultaat 2010
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Bovengenoemde posten zijn ten laste van het weerstandsvermogen gebracht. Daarmee is een deel van het
risico verlaagd. Dit leidt tot een herziene berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze wordt in
de begroting van 2012 opgenomen. Voor de overige in de begroting benoemde risico’s zijn in het jaar 2010
geen financiële gevolgen geweest.

Bepaling Ratio
Om te bepalen welk niveau het weerstandsvermogen heeft, dient de relatie te worden gelegd tussen de
gekwantificeerde risico’s met de daarbij benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid als uitgangspunt)
en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het
weerstandsvermogen. Voor de benodigde weerstandscapaciteit is de meest actuele berekening genomen
van € 29,4 mln., opgenomen in de begroting 2011.

Begroting
Ratio weerstandsvermogen =

beschikbare weerstandscap
Benodigde weerstandscap.

€ 50,0

Rekening
1,68

€ 37,3

1,27

=

€ 29,7

€ 29.4

De Raad heeft vastgesteld dat de ratio minimaal dient uit te komen op een waarde tussen 1,0 en 1,4
(Kadernota Weerstandsvermogen). De begroting gaf weliswaar een behoorlijk hogere ratio (nl. 1,68) maar
door het afscheiden van een bedrag van € 22,2 mln. voor nieuw beleid en het negatieve resultaat 2010 komt
de ratio nu uit op 1,27.

Samenstelling weerstandsvermogen
(Bedragen in miljoenen euro's)
Algemene reserve
Reserve Wvg/Wmo
0,1 2,7

0,5 0,2

Reserve Welzijnswerk
Reserve taakmutaties gemeentefonds

4,7

Onbenutte belastingcapaciteit
Onvoorzien

57,7
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Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen valt uiteen in twee onderdelen:
1. woningen en gebouwen;
2. infrastructuur, riolering, water en openbaar groen

1. Woningen en gebouwen
Het erfpachtcomplex
In april 2009 is door het college het Inwerkingtredingbesluit “Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening
koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht” genomen. Alle woningeigenaren (2104
bewoners/bedrijven) zijn door de gemeente persoonlijk aangeschreven. In 2011 worden ook de bedrijven
benaderd.
Maandelijks ontvangt de gemeente gemiddeld 1 aanvraag van woningeigenaren. Op dit moment zijn sinds
de start van de verkoop 265 aanvragen gedaan, waarvan 231 woningeigenaren de behandelingskosten van
50 euro hebben voldaan. Tot heden zijn er 44 aktes notarieel gepasseerd. De opbrengsten zijn gestort in de
egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom. Verwacht wordt dat in 2011 10 verkopen bloot eigendom
zullen plaatsvinden.
Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
In 2010 is onderhoud uitgevoerd conform de meerjarenonderhoudsplannen. Uitgezonderd hiervan zijn de
panden die op de nominatie staan om op korte termijn verkocht of gesloopt of grootschalig gerenoveerd te
worden. Dit geldt voor de volgende panden: Achterdam 7; Bestevaerstraat 14; Doelenstraat 1-9;
Herculesstraat 65; Herenweg 160; Oudorperplein 1; Rekerdijk 16; Alckmariapad 2 (vml. Victoriepark 2);
Wageweg 78; Westerweg 248.
Met de onderhoudsvoorziening is de gemeente in staat adequaat onderhoud uit te voeren. Onderhoud van
vastgoed betekent vermogensopbouw en waardebehoud. Het is daarom van essentieel belang dat deze
voorziening op niveau blijft om maatschappelijke organisaties goed te kunnen huisvesten en ‘overig
vastgoed’ zijn waarde te laten behouden.
VO-masterplan
De 2e fase VO-Masterplan bestrijkt de periode 2010-2013. In het kader van de ‘Concrete maatregelen
Kredietcrisis’ (raadsbijlage 72, 7 mei 2009) is besloten een aantal projecten in het kader van het VOmasterplan versneld uit te voeren. Concreet betekent dit dat een deel van de projecten in de jaarschijven
2010, 2011 en 2012 naar voren worden gehaald. In dit kader is tevens vervangende huisvesting gehuurd op
de markt.
De renovatie van PCC Oosterhout en renovatie en uitbreiding OSG Willem Blaeu zijn in 2010 voltooid. De
renovatie en uitbreiding van het Murmellius Gymnasium en de Rein Abrahamseschool zijn in 2010 gestart en
worden medio 2011 opgeleverd.
Verbetering binnenklimaat scholen
Voor het verbeteren van het binnenklimaat in scholen en het treffen van energiebesparende maatregelen
heeft het kabinet de gemeente Alkmaar € 617.258 toegekend. Naast de verplichte cofinanciering ad. € 336.000
uit de reguliere huisvestingsbudgetten is aanvullend € 600.000 beschikbaar gesteld uit het maatregelenpakket
economische recessie voor 2010 om de beoogde duurzaamheideffecten daadwerkelijk te realiseren. In totaal
worden in 17 scholen met name energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het project wordt, conform de
subsidieregeling, afgerond medio 2011.
Woonwagens
De overdracht van 10 woonwagens / woonwagenstandplaatsen naar Woonwaard heeft eind 2010
plaatsgevonden. Het restant, op drie na, is verkocht aan de huurders. De resterende drie worden naar
verwachting in 2011 verkocht.
Overige bouwprojecten
In de zomer van 2010 is de nieuwe brandweerkazerne aan de Helderseweg opgeleverd en de unielocatie
voor de groenvoorzieningen en de gemeentereiniging. Eind 2010 is de voormalige Ambachtsschool aan de
Bergerweg 1 in gebruik genomen als Centrum voor Kunst en Erfgoed. De vernieuwde gymlokalen aan de
Amstelstraat en het gymlokaal aan de Snaarmanslaan zijn opgeleverd. Aan de Koornlaan is in basisschool
De Kring een buitenschoolse opvangfaciliteit gecreëerd van 100 kindplaatsen
In 2010 is gestart met de nieuwbouw van een kinderdagverblijf aan de Beethovensingel en zijn de
voorbereidingen gestart voor de nieuwbouw van een speciaal onderwijsschool en een basisschool aan de
Amstelstraat.
79

Verkoop onroerend goed
Beleid is dat onroerende zaken in eigendom van de gemeente, die geen publieke functie meer hebben en de
gemeente ook niet inzet voor een publieke taak, verkocht kunnen worden. Ten behoeve van een
gelijkmatige vrijval van middelen is op basis van raadsbesluit 41van 6 maart 2008 een egalisatiereserve
ingesteld met een start waarde van € 1,2 miljoen. Over een periode van 10 jaar valt € 0,6 miljoen per jaar
vrij. In 2010 is de netto-opbrengst van verkoop onroerend goed € 2.437.636. Deze opbrengst is in de
egalisatiereserve gestort. Tevens is de extra vrijval afkoopsommen erfpacht als gevolg van de verkoop bloot
eigendom (€ 143.231) in de egalisatiereserve gestort.
De stand van de egalisatiereserve is per 31 december 2010 € 3.421.404.
In het kader van de bezuinigingen en als gevolg van de extra vrijval door verkopen bloot eigendom is de
jaarlijkse vrijval vanaf 2011 verhoogd naar € 800.000 (B&W besluit 10.638 van 19 oktober 2010).
Voorzieningen groot onderhoud
Het verloop van deze voorzieningen is als volgt:

Groot onderhoud gemeentelijke
gebouwen
Onderwijsgebouwen (inc. gymlokalen)
Panden sector Stadsbeheer
Panden Cultuurbedrijven
Panden Gemeentelijk Sportbedrijf
Totaal

Beginsaldo

Toevoeging

Begrote
onttrekking

Werkelijke
onttrekking

Eindsaldo

748

Verschil
begr/werkl
onttrekking
318

50

746

1.066

2.138
481
1
49
2.719

1.152
234
21
128
2.275

2.093
299
9
143
3.610

2.551
149
21
56
3.525

-460
150
-12
87
83

737
565
1
121
1.472
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Toelichting van afwijking werkelijke onttrekking van begrote onttrekking
Voor alle onderhoudsvoorzieningen in de tabel hierboven wijkt de werkelijke onttrekking met € 87.000 af van
de begrote onttrekking. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door gepland onderhoud 2009 dat
uitgevoerd is in 2010 en/of gepland onderhoud 2010 dat nog niet is uitgevoerd in 2010 en grote onderhoudsen/of verbouwingswerken waarvan de kosten lager uitvielen dan begroot.

2. Infrastructuur, riolering, water en groen
Infrastructuur
Wegen
Het jaarlijks budget van € 2.091.000 voor vervanging van – en reconstructies aan wegverhardingen, van
asfalt- als elementenverhardingen, is in 2010 ingezet voor grote projecten Overdie (Koelmalaan) en Oud
Overdie en Binnenstad Noord-West (Koningsweg), deel van de wijk Oudorp en Kooimeer, Voormeer, Dijk,
Winkelwaard, Saturnusstraat, Nieuwlandersingel, Meerweg, Terborchlaan, Vogelweg, Laan van Darmstadt
en Bestevaerstraat.
Kunstwerken
In het verleden is op basis van de beleidsnota “De brug is gelegd” een voorziening Civieltechnische
Kunstwerken gevormd voor een bedrag van € 3,3 miljoen. In 2010 is een bedrag van € 585.000 aan deze
voorziening onttrokken voor o.a. herstel metselwerk beton, conservering van leuningen en reinigen tunnels
en aanbrengen antigraffiti systeem. De stand van deze voorziening per 31 december 2010 is circa 1,8
miljoen.
In 2010 is een bedrag van € 2,2 miljoen uit de investeringsbegroting besteed voor de uitvoering van de
renovatie van 11 houten bruggen, grondkerend scherm voor de Voormeer en het renoveren van houten
voet- en fietsbruggen.
Eerste prioriteit bij het onderhoud ligt bij de veiligheid van de kunstwerken en de bedrijfszekerheid van de
beweegbare bruggen over het kanaal (verkeers- en economisch belang).
Openbare verlichting
In 2010 is een bedrag van circa € 611.000 besteed aan de verlichting in de Oudorperpolder, het openbare
verlichting netwerk, het vervangen van armaturen en verlichting in Oudorp. Het nieuwe beleidsplan “Toen
ging er een licht op” voor de komende 10 jaren is in het najaar 2010 besproken in de commissie en wordt
begin 2011 ter vaststelling aangeboden.
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Riolering
In juni 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013 vastgesteld. Hierin is een planning opgenomen
van uit te voeren werken om te voldoen aan de wettelijke milieueisen en om de noodzakelijke vervangingen
te realiseren. In 2006 is het Afvalwaterakkoord (AWA) overeengekomen met het Hoogheemraadschap en op
basis hiervan is een afkoppelplan opgesteld voor de periode 2006-2009.
Met HHNK wordt overlegd over een “Breed Waterakkoord”, als vervolg op het Afvalwaterakkoord. Het
streven is dit nieuwe akkoord in 2011 of 2012 ter vaststelling aan te bieden.
In 2010 is het grootschalige afkoppelproject in de Kooimeer grotendeels uitgevoerd. Onder andere in Oud
Overdie, de Nieuwpoortslaan de Saskerstraat de Frieseweg en de Beverkoog is de riolering gerelined. In de
Mercuriusstraat is de aanleg van een drainagesysteem afgerond. Regulier onderhoud heeft plaatsgevonden
op basis van het beheer en onderhoudsplan met behulp van camera-inspecties, het periodiek reinigen van
hoofdriolering en kolken en het verhelpen van storingen en oplossen van klachten.

Water
Het Waterplan Alkmaar 2002 – 2012 heeft betrekking op het rioleringssysteem en op het waterbeheer. In het
Waterplan zijn de ambities neergelegd over de op termijn te bereiken kwaliteit van het oppervlaktewater. In
het Baggerplan Alkmaar uit 2002 is vastgelegd waar en hoe de achterstand in het baggeren van de
waterbodems zal geschieden en wie daarvoor verantwoordelijk is.
In 2010 zijn door HHNK en Provincie Noord-Holland saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd in de
boezemwateren, incl. het Noord-Hollands kanaal. De Gemeente Alkmaar heeft hiervoor een bedrag van
€ 1,5 miljoen vanuit de SUBBIED uitkering beschikbaar gesteld.
In 2010 is een begin gemaakt met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Vanuit de
baggervoorziening is hiervoor een bedrag van € 400.000 beschikbaar en dit wordt door het HHNK aangevuld
tot € 800.000.
Er is een projectleider aangesteld om dit project te trekken. Het plan is gemaakt en de uitvoering zal verder
plaatsvinden in 2011 en verder. De huidige voorziening Baggerwerken bedraagt € 1,4 miljoen ultimo 2010.

Groen
In de meerjaren-investeringsbegroting voor vervanging en reconstructie van openbaar groen is voor de jaren
2009-2012 € 217.000 per investeringsjaar beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud (exclusief
beheerkosten, kapitaallasten e.d.) is in de exploitatie € 4.900.000 beschikbaar.
De uitvoering van de Avonturenheuvel (Oosterhout) is in 2010 gestart. In 2011 zal dit worden afgerond en
wordt het in beheer overgenomen. Voor de parken Victoriepark en Het Bolwerk is de uitvoering in 2009
gestart en dit loopt de komende jaren nog door.
Bij de plannen voor de groenreconstructies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het
uitvoeringsplan Ecologische Verbindingzones dat in 2009 tot stand is gekomen.
De ervaringen met de uitvoering van het beeldbestek zijn goed. In 2010 zijn er 4 ecologiebladen toegevoegd
en in 2011 komen daar nog eens 4 ecologiebladen bij.
Onder het nieuw beleid 2008-2011 is een bedrag opgenomen voor groenbeleid van € 200.000 (motie
groenbeleid). In 2010 is hiervan de Groene Voet (natuurvriendelijke oever) gerealiseerd.
In 2009 heeft de raad een investeringsbudget toegekend voor de groenreconstructies van € 2.460.000, uit te
geven in de jaren 2009-2013 (€ 500.000 per jaar) Er is een bedrag van € 600.000 naar voren gehaald in
verband met de kredietcrisis.
Tot en met 2010 is er een bedrag van € 1.800.000 omgezet. Dit geld is uitgegeven aan reconstructies in o.a.
de Fritz Conijnlaan, Haviksweg, Spilstraat / Eilandenbuurt, Barkasstraat en Aragonstraat.
Verder zijn er in 2010 plannen gemaakt voor verdere reconstructies welke in 2011uitgevoerd zullen worden.
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Financiering
Op grond van de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren:
• het treasurystatuut 2009-2012 (raadsbesluit nr. 86 d.d. 2 juli 2009) waarin het beleidsmatig kader
voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd;
• de financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag waarin respectievelijk de beleidsplannen
voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan worden behandeld.

Algemene ontwikkelingen
De belangrijkste interne ontwikkelingen
De financiële positie per 31-12-2010:
In de begroting was uitgegaan van een totaal van de reserves en voorzieningen van de gemeente van bijna
€ 195 miljoen. Aan de basis van deze berekening lagen de uitgangspunten van de rekening 2008 ten
grondslag waarop de begrotingscijfers van 2009 waren geëxtrapoleerd en geactualiseerd.
De werkelijke standen ultimo 2009 en 2010 (in miljoenen €) geven lagere bedragen aan.
- Algemene Reserve excl. rekening resultaat
- Bestemmingsreserves
- Voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen

Begroting 2010
€ 39,4
- 79,1
- 80,6
€ 199,1

Rekening 2009
€ 39,6
- 87,5
- 50,5
€ 166,6

Rekening 2010
€ 58,3
- 75,6
- 35,7
€ 169,6

Door investeringen is het balanstotaal aan materiële vaste activa gestegen van € 318,6 miljoen ultimo 2009
naar € 363,6 miljoen ultimo 2010. Dat betekent een toename aan financieringsbehoefte.
In combinatie met de daling van het beschikbare vermogen aan reserves en voorzieningen is dit
opgevangen door meer langlopende leningen aan te trekken (toename € 36,4 miljoen) en door een toename
van de vlottende passiva.
De belangrijkste externe ontwikkelingen
Inflatie
Door de economische crisis was het bestedingspatroon op de consumentenmarkt sterk gedaald. Het gevolg
was dat gevreesd werd van negatieve inflatie (deflatie). De Europese Centrale Bank (ECB) had al eerder de
zgn. refirente om het bestedingspatroon te stimuleren verlaagd naar 1% en heeft dat voor 2010 ook
gehandhaafd op 1% .
EMU Saldo
Europees zijn afspraken gemaakt over maximering van de overheidstekorten. Een overheidstekort mag niet
meer dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. In het financieel kader 2009-2012 van het
Rijk werd deze signaalwaarde aangescherpt tot 2%. Het aandeel van de lagere overheden in de EMU-norm
is 0,5%. In het kader van de stimulerende maatregelen heeft het Ministerie van Financiën lagere overheden
tijdelijk toestemming gegeven de EMU-norm te overschrijden.

Renterisicobeheer
Kasgeldlimiet
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt aangehouden een percentage
van 8,5 van de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar inclusief het saldo
van de resultaatbestemming. Voor 2010 bedroeg deze € 25,4 miljoen. Bij structurele overschrijdingen van de
limiet dienen binnen drie maanden maatregelen getroffen te worden om de overschrijding teniet te doen.
Uit onderstaande staat blijkt dat er voldoende ruimte binnen de limiet aanwezig was. Gelet op de huidige
lage korte rente is het voornemen om binnen de kasgeldlimiet zoveel mogelijk kort te financieren.
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Bedragen in duizenden €

€ 298.900

Omvang begroting per 1 januari 2010 *
(1) Toegestane kasgeldlimiet
In procenten van de grondslag
In bedragen
(2) Omvang vlottende korte schuld (gemiddelden per maand)
Schuld in rekening-courant
(3) Vlottende middelen
Contante gelden in kas
Tegoeden in rekening-courant
(4) Totaal netto vlottende schuld (2) – (3)
Ruimte (1) –(4)

8,5%
€ 25.406
€ 61.471
€
104
€ 52.927
€ 8.440
€ 16.966

* = De omvang van de begroting 2010 blijft uitgangspunt voor heel 2010

Renterisiconorm
Het renterisico op de vaste schuld zijn de aflossingen die geherfinancierd moeten worden en de leningen die
een renteherziening dienen te krijgen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet
overschrijden. Herfinanciering van aflossingen en één (rest)lening van € 4,538 miljoen komt voor
renteherziening op de vaste schuld in aanmerking.
In onderstaande staat wordt de renterisiconorm in beeld gebracht
Begr. 2010
Renterisiconorm
Omvang begroting per 1 januari 2010
298.900
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
20%
Renterisiconorm
59.780
Renterisico op vaste schuld
7.836
Ruimte (+) / Overschrijding (-)
51.944
Kredietrisicobeheer

Bedragen in duizenden €

Rek. 2010

Begr. 2011

Begr 2012

298.900
20%
59.780
15.717
44.063

282.000
20%
56.400
17.449
38.951

298.259
20%
59.652
21.912
37.740

Kredietrisico op verstrekte gelden
Bedragen in duizenden €

Risicogroep met (hypothecaire) zekerheid

Woningcorporaties met garantie WSW
Overige toegestane instellingen volgens het
treasurystatuut (*)
Niet toegestane instellingen, volgens treasurystatuut
Totaal
*

1 januari 2010
€ 16.918
€
24

Restant Schuld in
euro’s
31 december 2010 /
%
€ 16.428
97,1
€
21
87,5

0
€ 16.942

€ 16.449

97,1

Dit betreft leningen aan instellingen werkende op het terrein van maatschappelijk werk, sport of cultuur met een
ideële doelstelling.

Gemeentefinanciering
Renteomslagpercentage
Het renteomslagpercentage wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande geldleningen en de
gecalculeerde rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en afkoopsommen) af te
zetten tegen de hoogte van de te financieren boekwaarde.
In 2010 zijn vijf nieuwe geldleningen aangetrokken tot een totaal bedrag van € 47,5 miljoen. Deze leningen
waren ondermeer benodigd voor: de Schelphoekgarage € 12 miljoen, de Brandweerkazerne € 10 miljoen, de
herfinanciering van de aflossingen € 13,5 miljoen, voorbereidingskosten De Vest en Yxie € 4,5 miljoen en
het restant voor de consolidatie van de vlottende schuld en kleinere investeringen. De meeste contracten
van deze leningen hebben een looptijd van 10 jaar.
De toegerekende rente aan de boekwaarde van de investeringen alsmede de bespaarde rente over de als
financieringsmiddelen ingezette reserves en voorzieningen was voor 2010 bepaald op 4,25%. Later werd dat
bijgesteld tot 4%. Er is één roll-over lening aangetrokken tegen zesmaands euribor met een looptijd van 10
jaar. Het voordeel daarvan is dat je tegen lage rentekosten voor korte geldleningen leent. Om buitensporige
renteverhogingen op te kunnen vangen is er een cap (verzekering) genomen tegen het op dat moment
geldende renteniveau van leningen met een gelijke looptijd.
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Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering omvat alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de primaire processen te beheersen
en te optimaliseren. Dit om de doelstellingen van de gemeente te realiseren, zoals die door het bestuur van
de gemeente Alkmaar zijn vastgesteld en opgenomen in de diverse programma’s.
Bedrijfsvoering is gericht op het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen.
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de activiteiten die in 2010 zijn uitgevoerd om de, in de
kadernota geformuleerde, doelstellingen te bereiken.

Beheersinstrumenten
De gemeente Alkmaar werkt voortdurend aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Hiervoor is al een
aantal concrete stappen gezet, zoals het opstarten/uitvoeren van een aantal belangrijke projecten op het
gebied van AO, risicomanagement, contractmanagement, rechtmatigheid, Kritische Prestatie-Indicatoren
(KPI) met 3x per jaar een rapportage, digitale dienstverlening en Klanten Contact Centrum (KCC).
Risicomanagement:
In 2010 is de lijn voortgezet met betrekking tot het blijven actualiseren van de risico’s en de verankering van
risicomanagement binnen de organisatie als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij zijn de
geïnventariseerde risico’s nu ook gekoppeld aan de desbetreffende bestuurlijke programma’s. De binnen de
gemeente Alkmaar gehanteerde aanpak risicomanagement is toegelicht in de audit commissie, de raad en
de rekenkamercommissie. Ook is de kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen aangepast;
deze zal in 2011 ter goedkeuring aangeboden worden aan de raad.
In de rapportage Grote Projecten worden de risico’s op hoofdlijnen vermeld. De risico-inventarisatie Grote
Projecten heeft in 2010 weliswaar meer aandacht gekregen door middel van een globale herijking, maar is
nog niet voor alle projecten op het gewenste niveau. Ten behoeve van een tweetal grote projecten zijn in
2010 uitgebreide risicoscans uitgevoerd. In 2011 zal hieraan vervolg gegeven worden door het uitbreiden
van de risicoscans van risicovolle projecten. Deze risicoscans leveren een inhoudelijke bijdrage aan de
beheersing van projecten en een kwalitatieve verbetering voor de onderbouwing van het
weerstandsvermogen. Verdere informatie hierover is opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen.
Onderzoek en Statistiek
Naast statistische informatie op de website www.alkmaar.nl, worden jaarlijks enquêtes uitgezet en de
resultaten geëvalueerd, ter ondersteuning van de uitvoering van gemeentelijk beleid en bedrijfsvoering.
Het Stadspanel heeft definitief zijn intrede in Alkmaar gedaan met onderwerpen als Schuldhulpverlening,
Gratis openbaar vervoer en de Gemeentegids. Het panel heeft inmiddels al ongeveer 1750 enthousiaste
Alkmaarse burgers.

Ondersteunende functies
Personeel
Prioriteiten en gerichte instrumenten
In het kader van het organisatieontwikkelingsproces Samen Doen zijn drie dominante thema’s bepaald voor
het Alkmaarse personeelsmanagement: Bevorderen inzetbaarheid, Resultaatgericht werken en Alkmaars
leiderschap.
Aan de hand van deze thema’s worden beleids- en personeelsinstrumenten doorontwikkeld:
Bevorderen inzetbaarheid
Strategische personeelsplanning
Talentontwikkeling
Levensfasebeleid
Loopbaanbeleid (*)

Resultaatgericht werken
Competentiemanagement
Resultaat- en ontwikkelgesprek
(R&O)

Alkmaars leiderschap
Management development traject
Waardentheorie Graves

Informatievoorziening/automatisering
De contacten tussen de overheid en de burger, en tussen de overheden onderling, krijgen in toenemende
mate digitaal vorm. Vanuit KING, Antwoord© en nieuwe wetgeving zoals de basisregistraties of de
omgevingsvergunning ontstaat steeds meer druk op het digitaliseren van de gemeentelijke werkprocessen
en informatievoorziening. Voor de gemeente Alkmaar zijn deze ontwikkelingen aangegeven in het realisatie
plan EGEM-i. Op basis van dit plan wordt vanuit de programmagroep Dienstverlening gewerkt aan het
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invullen van de ambities op het gebied van digitaal en zaakgericht werken, de digitale dienstverlening, het
invoeren van de basisregistraties en het ondersteunen van sectoren bij het inzetten van ICT.
Het realiseren van producten in het digitale loket is voortgezet in overleg met de programmagroep
dienstverlening en de betreffende sectoren. Er zijn nu 75 producten beschikbaar in het digitale loket met
DigiD en 11 op een andere wijze. Volgens afspraak worden er minimaal 10 per jaar toegevoegd.
Een belangrijk punt van aandacht is het stimuleren van het kanaal digitale dienstverlening. Op dit moment
wordt circa 18% van de mogelijke transacties daadwerkelijk via het Internet gestart. Dit blijft enigszins achter
bij de verwachtingen en doelstellingen. Via regelmatige en gerichte communicatie en kanaalsturing moeten
de mogelijkheden van het digitale kanaal de komende jaren meer worden gebruikt. Ook zal via enquêtes (de
Omnibus en het inzetten van het klantenpanel) worden nagegaan waarom het gebruik op dit niveau blijft
steken.
Organisatie/Cultuur
Voor een succesvolle en duurzame verandering is het noodzakelijk dat de organisatiecultuur en structuur
voldoende mee verandert. Daarom is onder de titel Samen Doen! een cultuur veranderingstraject ingevoerd.
In dit traject gaat het over het stellen van heldere doelen en prioriteiten, resultaatgericht werken, beter
opdrachtgever – opdrachtnemerschap en zakelijk (samen)werken.
Dit heeft onder andere geresulteerd in het samenvoegen van 2 sectoren Stadsontwikkeling en Realisatie in
een nieuwe integrale sector (nieuw) Stadsontwikkeling met flexibele afdelingen die zijn opgebouwd uit
dynamische vakgroepen.
Financiën
Er is een ontwikkeltraject gestart met betrekking tot de gewenste sturing (waarop) en daarmee invulling van
de kwaliteit van planning & control (bijv. KPI).
Mede in relatie tot de overschakeling op BRIS heeft het bevorderen van de kwaliteit van voorstellen aan
AMT, college en raad aandacht gekregen. In 2010 is aan de nieuwe gemeenteraad en het college
voorlichting gegeven ten aanzien van de planning en control en is ondersteuning verleend bij het opstellen
van het nieuwe collegeprogramma.
Inkoop en aanbesteding
De nieuwe aanbestedingswet is in 2010 niet in werking getreden. De minister wil strengere regels ter
bescherming van ondernemers bij niet- aanbestedingspichtige opdrachten onder de drempelwaarde. Ook is
de Europese commissie een consultatie gestart voor modernisering van het EU aanbestedingsbeleid.
Middels voorlichting en advies aan betrokken ambtenaren is er in 2010 aandacht geweest voor Duurzaam
Inkopen en FairTrade. In 2010 heeft Alkmaar als eerste gemeente in Noord-Holland de titel ‘Fairtrade
Gemeente’ behaald. Of de doelstelling van 75% Duurzaam Inkopen in 2010 gehaald is, zal blijken uit de
Monitor Duurzaam Inkopen die in februari 2011 is ingevuld.
Er is een aanbesteding opgestart voor de aanschaf van inkoopsoftware, die onder andere zal worden
ingezet om het contractbeheer te verbeteren en op een professionele manier contracten en leveranciers te
managen. De H2A directeuren hebben opdracht gegeven tot een onderzoek naar verdergaande regionale
samenwerking.
Er zijn voorbereidingen getroffen om nog meer kennis en ervaring op het gebied van inkopen en
aanbesteden uit te wisselen en de interactie tussen centrale inkoop en andere organisatieonderdelen te
verbeteren. Dit wordt ondersteund door een tactisch spel met dilemma’s en stellingen op het gebied van
inkoopregels en contractmanagement.
In 2010 zijn 14 Europese en nationale aanbestedingen door de Centrale Eenheid Inkoop begeleid,
waaronder Dienstkleding, Diagnose- en Participatie-instrument, Adembescherming, Drankenautomaten,
ARBO verzuimzorg en Inhuur Uitzendkrachten. Deze laatste vier aanbestedingen zijn in regionaal
inkoopsamenwerkingsverband (“Inkoopplatform NHN”) uitgevoerd.
Risicobeheer en Verzekeringen
Nadeelcompensatie
In 2010 is een nadeelcompensatie verordening opgesteld die in maart 2011 door de raad is geaccordeerd.
Deze verordening zal de behandeling van de nadeelcompensatie claims procedureel sterk
vergemakkelijken, zowel voor de bedrijven die een beroep op nadeelcompensatie doen als de behandelende
ambtenaren.
Waardebepaling WOZ 2010
In 2009 heeft de herwaardering voor 2010 plaatsgevonden. Voor wat betreft de ca. 42.000 woningen heeft
deze waardering bijna helemaal modelmatig plaatsgevonden. Met de modelmatige waardering van de nietwoningen is een flinke stap gemaakt in 2009. Ca. 90% van de niet-woningen wordt nu modelmatig
gewaardeerd. De waardestijgingen tussen de vorige waardepeildatum 1 januari 2008 en de
waardepeildatum voor het belastingjaar 2010, 1 januari 2009 bedroeg gemiddeld 1%.
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Gemeentebrede loonkostenanalyse
Er is sprake van een voordeel op de loonkosten 2010 van € 134.000 (zie onderstaande specificatie). Dit is
het resultaat personeelscomponent van zowel vast en tijdelijk personeel binnen de gemeentelijke
organisatie.
De opgevoerde stelpost Besparing vacatures van € 280.000 v opgenomen onder het programma Algemeen
bestuur, onderdeel Algemene activiteiten levert geen voordeel op; de voordelen worden behaald bij de
sectoren en zijn opgenomen bij de verschillende programma’s.
Saldo incidentele financiële dekking gemeentebreed voor € 1.545.000 v: door inzet eigen personeel voor
projecten en derden.
Op peildatum 31 december 2010 is sprake van een vacatureruimte van 54,98 fte.
Het bovenstaande heeft grotendeels geleid tot onderstaand resultaat:
Bedragen x € 1.000

Resultaat op vast personeel (incl. vacatureruimte)
Centraal opgenomen stelpost CAO 2% (1,5% inc. en 0,5% struct.);
de lasten zijn verwerkt in het resultaat op vast personeel
Resultaat inhuur tijdelijk personeel
Stelpost besparing vacatures
Subtotaal resultaat personeelscomponent
Incidentele financiële dekking inzet personeel
Totaal resultaat personeelscomponent
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2.744

V

1.070
4.945
280
1.411
1.545
134
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Verbonden partijen
Inleiding
De gemeentebrede visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen is
neergelegd in de kadernota “Alkmaar verbonden” (2007).
Kader
Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Koninklijk Besluit van 17 januari
2003) artikel 1 is een verbonden partij:
‘Een derde partij waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel
belang heeft.’
De voorschriften geven ook aan wat onder bestuurlijk en financieel belang wordt verstaan:
Een financieel belang houdt in dit kader in dat als de gemeente middelen die aan een partij ter beschikking
zijn gesteld niet terug krijgt bij faillissement van de partij of indien financiële problemen bij de derde partij
kunnen worden verhaald op de gemeente.
Een bestuurlijk belang wil hier zeggen dat de gemeente zeggenschap heeft in de derde partij, hetzij omdat
de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat de gemeente via aandelen kan stemmen.
Sturing (motie 5 juli 2010)
In de meeste gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente Alkmaar deelneemt, is vastgelegd dat
zowel de begroting als de jaarrekening voor een zienswijze aan de deelnemende raden worden voorgelegd.
In een aantal gevallen (Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland en Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
e.o.) blijkt dit niet zo geregeld te zijn. Om de sturing op deze gemeenschappelijke regelingen te versterken,
heeft de gemeenteraad op 5 juli 2010 een motie aangenomen, waarin het college verzocht wordt ‘zich in te
spannen om de bevoegdheid tot het doen van een zienswijze bij gemeenschappelijke regelingen om te
zetten in een verplichting bij zowel de begroting als de jaarrekening’.
Het Algemeen Bestuur van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. heeft besloten om de jaarrekening
(m.i.v. 2010) voortaan voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden voor te leggen. Het
Algemeen Bestuur van de Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland heeft in de brief van 22 oktober
2010 gericht aan de raad aangegeven dat de jaarrekening zelf niet voor een zienswijze aan de deelnemende
gemeenteraden wordt aangeboden.
Overzicht van de verbonden partijen
Hier volgt een overzicht van de verbonden partijen. Per verbonden partij wordt specifiek ingegaan op welke
ontwikkelingen zich in 2010 hebben voorgedaan. Ook wordt per verbonden partij inzicht gegeven in enkele
financiële gegevens (overzicht).

A. Publiekrechtelijke deelnemingen
Bij publiekrechtelijke deelnemingen gaat het in hoofdzaak om deelname aan gemeenschappelijke regelingen
in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De gemeente Alkmaar neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Het gaat in 2010 om de
volgende gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (Gemeenteblad 154)
Doel
Hoogwaardig en kwalitatief investeren in burgers van de gemeente die een beroep (gaan) doen op de
sociale werkvoorziening, met als doel dat zij duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud voorzien,
bij voorkeur op die plekken van de arbeidsmarkt (zorg en dienstverlening) waar behoefte is en tekorten
ontstaan.
Activering van mensen met een arbeidsbelemmering: ook voor mensen met een arbeidsbelemmering geldt
dat zij talenten hebben en een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. De wetgeving voor de sociale
werkvoorziening (WSW) is vernieuwd. Dit betekent veranderingen op het gebied van financiën, re-integratie
van SW-geïndiceerden en de beïnvloeding van beleid door cliënten. De wetgever ziet de gemeente bij
uitstek als de partij die een visie ontwikkelt op de WSW en regie voert op de uitvoering ervan. Daarbij is
behoud van de WSW en meer maatwerk voor SW-geïndiceerden een belangrijke opgave, wat betekent dat
het accent meer komt te liggen op ontwikkeling van de SW-werknemer. Waarbij het uitgangspunt moet zijn:
kijk nog meer naar de mogelijkheden en niet zozeer naar de onmogelijkheden. Het WNK ontwikkelt zich naar
een mensontwikkelbedrijf.
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Ontwikkeling
Het WNK is in 2010 in een situatie terechtgekomen die vooraf niet was verwacht, maar die wel nieuwe
aanknopingspunten heeft geboden. Enerzijds stokte de instroom bij Re-integratie - en dus ook de
doorstroom naar de bedrijven. Anderzijds wist de markt het WNK steeds beter te vinden. Door die
combinatie kwamen met name Business Post, WNK Schoonmaak en WNK Groen onder grote werkdruk te
staan. Als reactie daarop is het WNK op zoek gegaan naar private partijen om ons te ontlasten. Dat heeft
geleid tot samenwerkingsverbanden die ook voor de lange termijn vruchtbaar kunnen zijn.
Het WNK eindigt helaas in de rode cijfers (na bestemming). In vergelijking met 2009 is dat een grote stap
terug. Maar tegen de achtergrond van een overheid die de financiële teugels ernstig aanhaalt is de situatie
nog niet zo slecht. Jarenlang was Re-integratie de motor van de ontwikkeling, nu is het omgekeerd. SW, en
dan met name de bedrijven in de dienstverlening, heeft de grootste bijdrage aan het resultaat geleverd. Dat
onderstreept in ieder geval de waarde van een gemengd bedrijf. Het economisch herstel lijkt wereldwijd
ingezet, maar het is nog aarzelend.
Positief is dat WNK in 2010 is aangewezen als een van de 32 (samenwerkende) gemeenten in Nederland
mee te doen aan de ‘Tijdelijke wet pilot loondispensatie’, kortweg Pilot 4 genaamd. In deze pilot wordt
geëxperimenteerd met het een nieuw re-integratie-instrument, namelijk loondispensatie. De pilot loopt
vooruit op de uiteindelijke invoering van de nieuwe regeling Werken naar Vermogen per 2013. Daarmee
komen alle mensen met een arbeidsbeperking onder hetzelfde regime te vallen.
De regionale WSW-wachtlijst is, ondanks alles, kleiner geworden. Dat is enerzijds het gevolg van een
uitgebreide screening, waaruit bleek dat een groot aantal kandidaten sowieso niet beschikbaar waren voor
werk. Zij konden direct van de lijst afgevoerd worden. Anderzijds hebben gemeenten een extra instroom
mogelijk gemaakt. Het belangrijkste selectiecriterium was ‘anciënniteit’ op de wachtlijst. Wie het langst
ingeschreven stond, was nu het eerst aan de beurt.
Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Gemeenteblad 329)
Doel
De Gemeenschappelijke Regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen:
a.
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport;
b.
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c.
het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a.
en b. geformuleerde.
De doelstelling voor 2010 kan worden samengevat als 'het duurzaam in stand houden van natuur- en
recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, t.b.v. bewoners uit de omliggende gemeenten en
wijdere regio'.
Ontwikkeling
Het recreatieschap werd enkele jaren geleden geconfronteerd met een situatie van ernstig achterstallig
onderhoud. Sinds 2003 wordt een inhaalslag uitgevoerd en in 2008 is de eerste fase van deze inhaalslag
afgerond. Met een investering van ca. € 1.700.000 is ca. 75 % van het achterstallig onderhoud ingelopen. De
inhaalslag is ondersteund met subsidies uit het programma Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie en een
verhoging van de participantenbijdrage. In 2010 heeft het bestuur besloten de participantenbijdrage na het
vrijvallen van de leningen niet terug te brengen op het oude niveau, zodat er een reserve ontstaat voor
toekomstige vervangingsinvesteringen.
In het licht van de recessie en bezuinigingen bij overheden hebben participanten in 2010 besloten dat het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer de participantenbijdrage omlaag moet. Voor 2011 betekent
dit een verlaging van de bijdrage met 3,8 %, wat oploopt tot 5% in 2012.
In het kader van het Recreatie om de Stad project “van Y tot Z” is een deel van de buitenlanden ingericht en
in beheer genomen. Overige delen en De Omzoom zitten nog in ontwerp en aankoopfase.
Het opstellen van de Nota met uitgangspunten voor het Recreatieknooppunt Zwaansmeer is niet verder
uitgewerkt, omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de ontwikkelingen op Zwaansmeer, met name rond
Erfgoedpark De Hoop. Het contract met de Stichting Erfgoedpark de Hoop is definitief beëindigd wegens
slecht lopende exploitatie. Er wordt gezocht naar een nieuwe erfpachter voor het park.
In 2010 is een positief resultaat van € 145.000 behaald. Dit wordt met name veroorzaakt door
onderschrijding op projecten (verschuiving naar 2011) en lagere kosten voor de uitvoering van projecten:
vervanging steiger De Hoorne en het herstellen van de oever van (het gat in) de Saskerleidam. Daarnaast
zijn de kosten om het pontje Molletjesveer jaarrond in vaart te brengen doorgeschoven naar 2011.
Het voordelig resultaat 2010 € 91.456 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het berekende
gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 354.000. De huidige weerstandscapaciteit ligt rond dit gewenste
berekende niveau.
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Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht (Gemeenteblad 317)
Doel
De Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht heeft binnen haar werkgebied als missie: Het bieden
van voldoende mogelijkheden voor bewoners van de regio om dicht bij huis te recreëren in een
aantrekkelijke groene omgeving.
De doelstelling van het programma voor 2010 kan worden omschreven als het duurzaam ontwikkelen,
realiseren en beheren van recreatie- en natuurgebieden, recreatieve verbindingen en recreatieve
voorzieningen in het werkingsgebied (en mogelijk ook daar buiten).
Ontwikkeling
Uitwerking van een strategische visie op de ontwikkeling van het recreatiegebied heeft in 2010 geen prioriteit
gekregen. Een meerjarenplan ontwikkeling is niet uitgewerkt. Wel zijn andere resultaten geboekt op het
terrein van de bestuursadvisering zoals het opstellen van een evenementenbeleid en een marktverkenning
mogelijkheid derde horecavoorziening Zomerdel.
Op 29 april 2010 heeft de raad ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In 2010 is
de gemeente Harenkarspel toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Het aandeel van de gemeente
Alkmaar in participantenbijdrage is gedaald van 36% naar 35,1%
Op dit moment wordt het gebied uitgebreid met groengebieden rondom het huidige recreatiegebied en in
Heerhugowaard-Zuid. Deze gebieden zijn per 1 januari 2008 onder de gemeenschappelijke regeling
gebracht. Vooruitlopend op de overdracht van het gebied voert het recreatieschap sinds 2006 het tijdelijke
beheer van Park van Luna.
Op verzoek van de Provincie Noord-Holland zijn er in 2010 bezuinigingsvoorstellen voor Geestmerambacht
opgesteld. Deze voorstellen moeten leiden tot een verlaging van de participantenbijdrage van 5% met
ingang van 2011 en aanvullend daarop een verlaging van de bijdrage met 5% in 2012.
Zowel de lasten als de baten van het recreatieschap zijn in 2010 onder de begroting uitgekomen: per saldo
een positief resultaat van € 45.422.
In 2009 is begonnen met de aanlegwerkzaamheden in het uitbreidingsgebied. Totaal is er tot en met 2010
€ 5.377.033 gerealiseerd. Het totale project is geraamd op € 17,2 miljoen.
Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 340.000, het werkelijke weerstandsvermogen
bedraagt per 31 december 2010 € 69.076. De participanten hebben er in het verleden voor gekozen om het
verschil tussen het feitelijke en het gewenste weerstandsniveau niet bij te storten. De gemeente Alkmaar
heeft dit via de eigen risico-inventarisatie meegenomen in de opbouw van het weerstandsvermogen van de
gemeente zelf.
Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) (Gemeenteblad 127)
Doel
Het doel van de regeling is het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende
gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen brandbare afvalstoffen. De VVI is aandeelhouder van de
N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland. Op basis van art.32 van de gemeenschappelijke regeling van de VVI
betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners.
Ontwikkeling
De motie waarin het college verzocht wordt ‘zich in te spannen om de bevoegdheid tot het doen van een
zienswijze bij gemeenschappelijke regelingen om te zetten in een verplichting bij zowel de begroting als de
jaarrekening’ is in het Algemeen Bestuur van november 2010 behandeld. Jaarrekeningen (met ingang van
jaarrekening 2010) worden voortaan eerst voor een zienswijze aan de raden toegezonden, voordat het
Algemeen Bestuur besluit de jaarrekening goed te keuren.
Gemeenschappelijke regeling voor het openbare lichaam Regionaal Historisch Centrum (RHC)
(Gemeenteblad 398)
Doel
Het doel van de deelname aan het Regionaal Historisch Centrum is het laten uitvoeren van de wettelijk
verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief. Het Regionaal Historisch Centrum beheert tevens het
archief van een groot aantal gemeenten uit de regio, waterschappen en van particulieren.

89

Ontwikkeling
Het Regionaal Archief ontwikkelt zich tot een Regionaal Historisch Centrum. De publieksfunctie breidt zich
uit om in te kunnen spelen op de groeiende vraag van publiek, historische verenigingen, musea en
onderwijs. In 2011 is het archief verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de Bergerweg in Alkmaar.
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden ((Gemeenteblad 400) met beëindiging van de
gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland)
Doel
Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.
De nadruk ligt op een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken cf. de wet Publieke
Gezondheid. Daarnaast is er ruimte voor een beperkt pakket markt- en plustaken die kostendekkend worden
uitgevoerd.
Ontwikkeling
De financiële huishouding van de GGD is nog niet op orde. Eind 2009 bedroeg de algemene reserve
€ 343.000 negatief. Deze situatie is aanleiding geweest voor de instelling van een adviescommissie
financiën Deze constateerde dat er geen eenvoudige ingrepen mogelijk zijn die de kosten voor de GGD op
korte termijn omlaag brengen. Op basis van de advisering van de adviescommissie is in het AB in 2010
besloten tot:
Benchmarkonderzoek ter vergelijking van formatie, productie, huisvestingskosten en gemeentelijke bijdrage.
Uitwerking scenario’s ter voorbereiding van taken- en kwaliteitsdiscussie met gemeenten.
Onderzoek kostentoedeling, kostprijsberekening en reservevorming.
Het benchmarkonderzoek heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Eind 2010 heeft de GGD een
bezuinigingsnotitie gepresenteerd die een nadere uitwerking geeft van de gevraagde
bezuinigingstaakstelling van 5 tot 10%. Financieel ligt er een behoorlijk vraagstuk. Gelet op oplopende
negatieve algemene reserve en het ontbreken van een risicoreserve is een voortgezette discussie over
taken en kwaliteitsniveau onontkoombaar. De gemeenteraad zal hierop haar zienswijze geven.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord (Gemeenteblad 413)
Doel
Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.
Ontwikkeling
Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere
ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar
programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2010 is opgesteld op basis van
ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur
gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten ´Samen aan de slag´ is
overeengekomen het BDUR-budget substantieel te laten groeien om de prestaties van de
veiligheidsregio´s te verbeteren. Het kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+.
De minister heeft inmiddels kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen
bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De
toegekende verhoging van de BDUR-bijdrage voor 2010 is € 1.000.000 en is opgenomen in de
begroting 2010 conform dat besluit.
Wet veiligheidsregio’s / Integraal veiligheidsplan
De Wet veiligheidsregio trad per 1 oktober 2010 in werking. Deze wet belegt nieuwe taken bij het
algemeen bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio, stelt inrichtingseisen aan de
veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweerzorg en
geneeskundige hulpverlening. Onder meer verschoof het accent van de beleidsmatige en operationele
planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing van lokaal naar het regionaal niveau. Ook
het vaststellen van de rampbestrijdingsplannen is een regionale aangelegenheid geworden.
Gemeenschappelijke regeling Milieudienst regio Alkmaar e.o. (Gemeenteblad 354), RB 104/2 juli 2009
Doel
De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het
samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten. MRA staat voor een duurzaam
leefmilieu en verbetering van de leefomgeving. Tevens wil MRA een bijdrage leveren aan de oplossing van
mondiale milieuvraagstukken op lokaal niveau.
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Ontwikkeling
De voorbereidingen tot oprichting van de Regionale Uitvoeringsdiensten RUD’s vraagt veel inzet van zowel
de MRA als de deelnemende gemeenten. De 6 gemeenten hebben er voor gekozen dat MRA een RUD
wordt voor het gebied Noord-Kennemerland, zo mogelijk samen met de gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk. Voor de huidige MRA gemeenten verandert er niet zoveel, de verplichte basis milieutaken uit de
Package Deal zijn reeds onderdeel van de werkzaamheden van MRA. Voor nieuwe gemeenten is de vraag
relevant of het beperkt blijft tot die basis taken of dat ook andere milieutaken overgaan. Daarnaast
onderzoekt MRA met de gemeenten en de regio’s kop van Noord-Holland en West Friesland naar
mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van specialisme. Uiterlijk 1 januari 2013 moeten de RUD’s in
werking zijn.
Door wijziging in de wetgeving is er een verschuiving in bevoegd gezag voor bedrijven die onder de werking
van de Wet milieubeheer vallen. Een aantal bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen zijn
overgegaan naar de gemeente. Ten aanzien van het indirecte lozen van bedrijfsafvalwater (op riool) heeft
eveneens een verschuiving plaatsgevonden van Waterschap naar gemeente. Het toezicht bij bedrijven op
het lozen van bedrijfsafvalwater en het nemen van lozingsmonsters gebeurt door MRA.
Vanuit de nieuwe Waterwet zijn taken van het Waterschap bij de gemeenten komen te liggen die
raakvlakken hebben met milieu.

B. Privaatrechtelijke deelnemingen
Bij privaatrechtelijke deelnemingen betreft het vooral deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende
lichamen als bedoeld in art. 2:3 van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van deze beleidsnota wordt
daarmee gedoeld op naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
De gemeente Alkmaar neemt deel aan diverse privaatrechtelijke rechtsvormen. Het gaat in 2010 om de
volgende deelnemingen.
Bank Nederlandse Gemeenten
Doel
De BNG heeft als doel de uitoefening van het bedrijf bankier ten dienste van overheden. De Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk
belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG, opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is
een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is
geplaatst bij gemeenten en provincies.
Ontwikkeling
Door de huidige positie en ondoorzichtigheid van de kapitaalmarkt is het dividend voor de begroting 2010
gerelateerd aan de opbrengst van 2009. Het is echter denkbaar dat het dividend door met name de lage
rentes in verband met het aanjagen van de economie voorlopig laag blijven waardoor de winstgevendheid
van de bank verder onder druk wordt gezet.
Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland
Doel
De gemeente Alkmaar heeft aandelen in het Gasbedrijf Kop Noord-Holland. Door fusies en overnames van
het productie– levering - en netwerkbedrijf is de functie van het Gasbedrijf Kop Noord-Holland nog slechts
beperkt tot houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij beheert de aandelen van de deelnemende
gemeenten in het productiebedrijf Nuon Energy NV en netwerkbedrijf Alliander NV. De
houdstermaatschappij ontvangt een dividenduitkering en betaalt deze weer door naar rato van het aantal
aandelen van de diverse gemeenten in de houdstermaatschappij.
Ontwikkeling
In 2010 was geen termijn van de verkoop overeengekomen. Wel is 50% van de garantieregeling (de zgn.
Escrow rekening) vervallen en ook uitbetaald. Dat resulteerde in een ontvangst van bijna € 1 miljoen.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Op 21 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders- gezien de bedenkingen en wensen
van de raad- besloten tot het (mede) oprichten van en deelnemen in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord N.V. Om de aandeelhoudende overheden af te schermen van eventuele investeringsrisico’s zijn
enkele werkmaatschappijen opgericht.
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Doel
Het stimuleren van de regionale economie en wekgelegenheid door het economisch potentieel van NoordHolland Noord optimaal te benutten in samenwerking met publieke en private partners (investeerders en
ondernemers). Het daarvoor genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio
en van investeringen van elders in de regio.
De taakvelden zijn:
• promotie en acquisitie,
• structuurversterking,
• participaties,
• vastgoedontwikkeling en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.
Ontwikkeling
Op basis van een evaluatie zijn verbetervoorstellen gemaakt en vastgesteld. Kern daarvan is versterking van
focus, aansturing, transparantie voor en communicatie met aandeelhouders. Daartoe worden verbeteringen
doorgevoerd in de voorbereiding van en rapportage over projecten en in de afstemming met de
aandeelhouders. Ook wordt de verantwoording verbeterd. Bovendien wordt het functioneren van het
Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord verbeterd. Door dit alles zal de toegevoegde waarde
van het ontwikkelingsbedrijf worden versterkt.
Het ontwikkelingsbedrijf participeert in diverse projecten. Voor Alkmaar zijn daarbij vooral de volgende
projecten van belang die allemaal mede gefinancierd of gefaciliteerd worden door de gemeente, provincie
en/of private partners:
• Voorbereiden van de aanleg van een keerkom en een openbaar toegankelijke goederenhaven in de
Boekelermeer. Subsidie is verleend door het rijk en door de provincie.
• Project Holland Health. In dit kader is gelobbyd voor de bouw van een nieuwe Pallas Reactor in
Petten en zijn Europese subsidies aangevraagd. Op verzoek van de provincie is de aanvraag
wederom aangescherpt. Bij goedkeuring door de provincie zal behandeling van de aanvraag door de
stuurgroep Kansen voor West plaatsvinden op 18 februari.
• Aanleg van wandelroutes aan de westkant van de stad;
• Stimulering van innovatieve en creatieve bedrijven;
• Versterking van het energiecluster.
Stichting Verkoopgarantie
Op 7 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders –de wensen en bedenkingen van de raad
gehoord te hebben- besloten tot oprichten en deelnemen in de stichting(en) Verkoopgarantie. De stichting is
per 21 augustus 2009 opgericht.
Doel
De raad heeft op 7 mei 2009 ingestemd met het ‘Pakket van afspraken’. In het Pakket van Afspraken zijn
maatregelen opgenomen om de woningbouwproductie in Alkmaar te stimuleren. Een van deze maatregelen
is het ‘Alkmaars Fonds Inruilgarantie’. Om deze maatregel in te kunnen zetten is de Stichting
Verkoopgarantie opgericht. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de voortgang van de woningbouw
in de gemeente Alkmaar, onder meer door:
• Het bevorderen van de verkoop van nieuwbouwwoningen door het ontwikkelen en faciliteren van het
product ‘Verkoopgarantie’.
• Het adviseren over en het beantwoorden van vragen over verdeling van risico’s, de verdeling van
mogelijke baten en het afdekken van exploitatietekorten die met het bieden van voormelde garanties
samenhangen;
• het administreren en beheren van een fonds, waaruit uitkeringen ter compensatie zullen worden
gedaan aan betrokken woningbouwcorporaties.
De stichting Verkoopgarantie draagt bij aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ontwikkeling
en wonen en is in eerste instantie gericht op de vier belangrijke bouwprojecten in de gemeente Alkmaar, te
weten: Paardenmarkt, Bolwerk, Schelphoek fase 1: Havenmeester, Overdie: Hooftstraat.
Ontwikkeling
Vanaf de start van de regeling verkoopgarantie zijn er totaal acht aanvragen ingediend, waarmee 7
nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Op dit moment is het maximum van de financiële dekking binnen de
Stichting bereikt. Nieuwe aanvragen die binnenkomen worden vanaf heden op een wachtlijst gezet totdat er
één van de inruilwoningen verkocht is aan een derde partij. De stichting zal in 2011 overwegen of en in
welke vorm zij een vervolg zullen geven aan de garantie zodra de vier prioriteitsprojecten zijn opgeleverd.
Overstad
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2009 ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsverband in de
vorm van een Grondexploitatiemaatschappij (GEM) met het Consortium met als doel ontwikkeling van een
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nabij het centrum van de stad gelegen bedrijventerrein naar woon-winkelgebied. Er zijn drie rechtspersonen
opgericht: StadoverGemeente BV, NieuwOverstad BV en GEM NieuwOverstad CV.
Doel
GEMNieuwOverstad CV heeft ten doel het uitvoeren van de Grondexploitatie zoals gedefinieerd in de
Samenwerkingsovereenkomst, al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin, en het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard
dan ook, alles in het Exploitatiegebied dan wel verband houdend met het Exploitatiegebied, welk gebied in
de Samenwerkingsovereenkomst nader is omschreven.
Ontwikkeling
Zie stand van zaken Overstad in de paragraaf Grote projecten.
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Overzicht van verbonden partijen
Bedragen zijn vnl. gebaseerd op concept jaarrekeningen 2010
(bedragen X € 1000)

Naam

Gem. Openbaar belang (doel)

Financieel belang
Eenmalige bijdrage Jaarlijkse bijdrage

Peildatum 1-1-2010
VV
EV

Peildatum 31-12-2010
VV
EV

Opmerkingen
Resultaat

blad

Publiekrechtelijke deelnemingen
Gemeenschappelijke
regeling
Werkvoorzieningsschap
Noord-Kennemerland

154 Het doel van deze regeling is het uitvoeren van de
vernieuwde Wet Sociale Werkvoorziening vanaf
2008.

561

8.935

2.026

7.061

2.063

256 N

Gemeenschappelijke
regeling recreatieschap
Alkmaarder- en
Uitgeestermeer

329 Deze regeling heeft als doel het verzekeren van een
juiste en evenwichtige ontwikkeling van de recreatie
en de watersport binnen het gebied zoals
aangegeven in deze regeling.

76

800

381

626

473

91 V

Gemeenschappelijke
regeling recreatiegebied
Geesterambacht

317 Deze regeling heeft ten doel binnen het gebied zoals
aangegeven in deze regeling: het bevorderen van
een evenwichtige ontwikkeling van de
openluchtrecreatie; het tot stand brengen en
bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; het
tot stand brengen en onderhouden van een
landschap, dat is afgestemd op het hiervoor
geformuleerde.

219

4.793

256

4.776

262

6V

Gemeenschappelijke
regeling
vuilverbrandingsinstallatie

127 Het doel van de regeling is het behartigen van het
belang van de verwerking van de door de
deelnemende gemeenten ingevolge de
Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen.

Gemeenschappelijke
regeling voor het openbaar
lichaam Regionaal
Historisch Centrum

398 Het doel van de deelname aan het Regionaal
Historisch Centrum is het laten uitvoeren van de
wettelijk verplichte taak tot beheer van het
gemeentearchief. Het Regionaal Historisch Centrum
beheert tevens het archief van een groot aantal
gemeenten uit de regio, waterschappen en van
particulieren
400 Het doel van deze regeling is het gezamenlijk
behartigen van belangen, die de schaal van de
individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve
van de gezondheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied.
413 Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen
van belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de
veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied.

Gemeenschappelijke
regeling
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst GGD
Hollands Noorden
Gemeenschappelijke
regeling veiligheidsregio
Noord Holland Noord

VVI houdt 529 aandelen
in de HVC tegen een
verkrijgingsprijs van € 45,Alkmaar neemt voor ca.
29% (obv inwoneraantal)
deel.

Vreemd
vermogen
(kortlopende
schulden) 927

Eigen
vermogen
(algemene
reserve)
24

Vreemd vermogen
(kortlopende
schulden)
652

Resultaat is 0.
Alles wordt 1 op
1 doorberekend
aan de
deelnemende
gemeenten in
de VVI

Eigen
vermogen
(algemene
reserve)
24

860

235

106

565

2.016

459 V

1.636

5.963

-86

6.006

204

336 V

1.080

12.062

943

12.040

938

296 V
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Overzicht van verbonden partijen
Bedragen zijn vnl. gebaseerd op concept jaarrekeningen 2010
(bedragen X € 1000)

Naam

Gem. Openbaar belang (doel)

Financieel belang
Eenmalige bijdrage Jaarlijkse bijdrage

Peildatum 1-1-2010
VV
EV

Peildatum 31-12-2010
VV
EV

Opmerkingen
Resultaat

blad
Gemeenschappelijke
regeling milieudienst regio
Alkmaar e.o.

354 De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van
milieutaken van de deelnemende gemeenten en het
samenwerken op het gebied van milieu door de
deelnemende gemeenten.

696

1.003

448

811

479

36 V

Privaatrechtelijke deelnemingen
Met ingang van 1 aug. 2005 is de Horeca
verpacht. De Horeca BV is niet meer benodigd
voor het oorspronkelijke doel maar wordt om
praktische redenen nog in stand gehouden

Horeca BV De Vest

Niet meer van toepassing

Gemeente Alkmaar is
100% aandeelhouder
tegen een
verkrijgingsprijs van €
18.000

Bank Nederlandse
Gemeenten NV

De BNG heeft als doel de uitoefening van het bedrijf
bankier ten dienste van overheden. De Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en
voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag
mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger.

Gemeente Alkmaar bezit
175.890 aandelen tegen
een verkrijgingsprijs van
€ 399.077

geen

102.059

2.263

116.048

2.220

278 In 2010 is over 2009 ca. 190.000 euro meer
aan dividend uitgekeerd ivm betere
bedrijfsresultaten

NV Houdstermaatschappij
Gasbedrijf Kop NoordHolland (GKNH)

De houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord
Holland beheert de aandelen van de deelnemende
gemeenten in productiebedrijf NUON Energy NV en
netwerkbedrijf Alliander NV.

Gemeente Alkmaar bezit
799 aandelen GKNH
(17,2%) tegen een
verkrijgingsprijs van €
362.570.

geen

30

16

41

5

134 In 2010 is 50% van de garantierekening
(escrow) uitbetaald wegens het gedeeltelijk
vervallen van de regeling. De vergoeding
bedroeg bijna een miljoen euro. Cijfers
jaarrekening 2009

Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord NV

De verantwoordelijkheid te nemen voor de optimale
benutting van de economische potenties van NoordHolland Noord door professionele uitvoeringskracht
en versterking van de kernkwaliteiten van de regio,
die moeten leiden tot extra autonome groei van
arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe
vestigingen van elders.

193

3.560

697

5.399

1.078

Stichting Verkoopgarantie

NieuwOverstad B.V.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de
voortgang van de woningbouw in de gemeente
Alkmaar
beherend vennoot

GEMNieuwOverstad CV
Stadover Gemeente BV

ontwikkeling Overstad
commandiet

381 Betreffen geconsolideerde gegevens NHN NV
over 2009; het VV per 1-1-2009 is voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast (-/- 275).

100.000 bij oprichting
geen
(21-9-2010); € 55.000 tbv
Bolwerk (2010)
100000 kapitaal storten in geen
GEMNieuwoverstad;
Alkmaar bezit 50% is 900
aandelen a 10

0

9.000

0

9.000

0 Geen VV lang

geen
geen

0
0

2.500.000
90.000

0
0

2.500.000
90.000

0 Geen VV lang
0 Geen VV lang

2.450.000 kapitaal
storten in
GEMNieuwoverstad;
Alkmaar bezit 100%
aandelen is 900
aandelen a 100.

Stichting is opgericht in 2010. Jaarrekening
2010 nog niet ontvangen
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Grondbeleid
Algemeen
Het gemeentelijk grondbeleid geeft aan op welke wijze de gemeente gebruik wil maken van haar
mogelijkheden om met grondtransacties, grondbezit en kostenverhaal, op een financieel economisch
optimale wijze, de gewenste stedelijke ontwikkelingen te verwezenlijken.
Zo staat de doelstelling van het Grondbeleid geformuleerd in de door de Gemeenteraad vastgestelde nota
Vastgoed 2008.
In de bestuursrapportage van september 2010 is over de stand van zaken per 1-7-2010 gerapporteerd. In
deze rapportage wordt de stand per 31-12-2010 weergegeven.
In de begroting 2010 na 3e wijziging is een verwacht voordelig resultaat voor de lopende grondexploitaties
geprognosticeerd van € 468.000. Het verwacht resultaat per 1 september 2010 bedroeg tevens € 468.000.
Per 31 december 2010 bedraagt het verwachte eindresultaat € 2.328.000 negatief.
Risico’s
De huidige economische omstandigheden maken dat de verkoop van grond voor woningen, kantoren en
bedrijven moeizaam verloopt. Ook voor projecten waar al overeenkomsten zijn gesloten, geldt in veel
gevallen dat de effectuering van de afspraken mede afhankelijk is van verkoop van het vastgoed. Een deel
van de financiële gevolgen wordt opgevangen doordat er bankgaranties zijn afgegeven, maar het oplossen
van ongewenste maatschappelijke gevolgen van vertraging of stagnatie van projecten kan daarmee niet
worden opgelost. Als er nog geen kopers bekend zijn of als de contractfase nog niet is afgerond, bestaat het
risico dat de gemaakte kosten niet worden goedgemaakt of dat de rentekosten hoog oplopen. In het
weerstandsvermogen van de gemeente wordt hiermee rekening gehouden.
Onderstaand een specificatie van de geraamde resultaten van de vastgestelde grondexploitaties.

Bedragen x € 1.000
(V=voordelig, N=nadelig)
Grondexploitaties:
De Nollen
2e fase Viaanse Molen
NUON-terrein *1
Boekelermeer Zuid 2
Polderhof
Vroonermeer Noord *2
Verdichtingslocaties:
Jaagpad oost
Geert Groteplein
Geert Groteplein noordzijde
Wagenmakerstraat
Doelenveld
Totaal

resultaat
begroting
01.01.2010

resultaat
burap
01.09.2010

resultaat
jaarrekening
31.12.2010

verschil
in
resultaat

vermoed.
jaar van
uitname

nihil
297 V
nihil
nihil
nihil
nihil

nihil
468 V
nihil
nihil
nihil
nihil

nihil
468 V
2.800 N
nihil
nihil
nihil

nihil
nihil
2.800 N
nihil
nihil
nihil

2012
2012
2019
2021
2013
2016

nihil
nihil
nihil
nihil
n.v.t.

nihil
nihil
nihil
nihil
nihil

nihil
nihil
nihil
4V
nihil

nihil
nihil
nihil
4V
nihil

2013
2013
2012
2010
2013

297 V

468 V

2.328 N

2.796 N

*1) Voor de grondexploitatie NUON-terrein wordt een nadelig resultaat verwacht van € 2.800.000. Voor dit resultaat is conform BBV voorschriften in 2010
een voorziening plantekort NUON-terrein gecreëerd (B&W besluit 15-2-2011, agendapunt 8).
*2) Voor de grondexploitatie Vroonermeer Noord heeft de gemeenteraad in raadsbijlage 15 van 11-2-2010 een bijdrage van € 900.000 toegekend.

De Nollen
Op enkele vrije kavels na zijn voor alle gronden verkoopovereenkomsten gesloten. In het zuidelijk deel wordt
volop gebouwd en de resterende gronden zullen in de loop van 2011 en 2012 worden geleverd.
2e fase Viaanse Molen
Door een vergroting van het te ontwikkelen gebied is het verwachte resultaat van deze locatie verbeterd ten
opzichte van 1 januari 2010.
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NUON-terrein
Deze locatie wordt in 2011 gesaneerd en komt in 2012 beschikbaar voor ontwikkeling. Met de toekomstige
gebruikers wordt momenteel onderhandeld en er wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor dit gebied.
Gelet op de huidige marktwaarde en de daaruit voortvloeiende bijgestelde grondexploitatie is in 2010 een
voorziening plantekort NUON-locatie gevormd van € 2,8 miljoen (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011).
Boekelermeer Zuid 2
In 2010 is er vrijwel geen grond verkocht in de Boekelermeer. Dit is veroorzaakt door de economische
situatie en de onduidelijkheid over de ontwikkelingen rondom Taqa. Inmiddels is er met Taqa
overeenstemming bereikt (zie ook gebeurtenissen na balansdatum).
Polderhof
Voor de herontwikkeling van dit winkelcentrum is een bestemmingsplan in procedure en is met een
projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op dit moment is onduidelijk of de
projectontwikkelaar dit project ook daadwerkelijk zal kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke investeringen in
dit project zijn vooralsnog beperkt. Indien de plannen ingrijpend moeten worden bijgesteld en dit voor de
gemeente financiële gevolgen heeft, zal hierover aparte besluitvorming in de Gemeenteraad plaatsvinden.
Vroonermeer Noord
Begin 2010 is het bestemmingsplan Vroonermeer Noord vastgesteld en is de samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. Van een eventueel negatief resultaat op eindwaarde komt de helft met een maximum van €
900.000 voor rekening van de gemeente Alkmaar: € 400.000 is reeds door Alkmaar als bijdrage aan de
exploitatie geboekt. Voor het resterende risico van € 500.000 is in 2010 een voorziening getroffen.
Jaagpad Oost
Dit is een particuliere ontwikkeling, De grondexploitatie heeft betrekking op een grondruil en een
exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke inzet.
Geert Groteplein
Het Geert Groteplein wordt door en voor rekening en risico van Woonwaard ontwikkeld en vormt onderdeel
van de herstructurering Overdie.
Geert Groteplein Noordzijde
Aan de noordzijde van het plein worden woningen gerealiseerd door en voor rekening en risico van
Woonwaard. De opbrengst van de gemeentelijke grondinbreng wordt weer geïnvesteerd in de
herstructurering.
Wagenmakerstraat
Deze grondexploitatie wordt afgesloten. Het eindresultaat is € 4.355 voordeel.
Doelenveld
De grondexploitatie Doelenveld (bouw en woonrijp maken van de omgeving van YXIE) is medio 2010
vastgesteld. Het bouwrijp maken is in voorbereiding.
A-complexen: Grondbezit waar (nog) geen exploitatie voor is vastgesteld
Hieronder valt een aantal projecten dat nog in voorbereiding is. De geïnvesteerde bedragen zullen naar
verwachting door de ontwikkeling worden goedgemaakt.
Huiswaard Overstad
Het belangrijkste A-complex is Huiswaard Overstad. In een samenwerkingsovereenkomst met een
Consortium van ontwikkelaars is vastgelegd dat de gronden in dit gebied worden overgenomen zodra dat
voor de ontwikkeling nodig is. Gelet op de huidige marktwaarde van de gemeentelijke kavels op Overstad is
een voorziening plantekort Overstad gevormd voor € 1,8 miljoen, zijnde 50% van het risico van waardedaling
van de gronden (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011).
Algemene exploitatiegegevens
Verkopen in 2010
In 2010 is op basis van diverse raadsbijlagen en B&W besluiten voor € 9,2 miljoen (23.031 m2 grond)
verkocht. Het overgrote deel hiervan betreft verkopen binnen de Nollen voor € 7,2 miljoen. De resterende €
2,0 miljoen betreft verkopen in de Boekelermeer Zuid 2.
Aankopen in 2010
In 2010 is op basis van diverse raadsbijlagen en B&W besluiten voor € 0,9 miljoen (4.993 m2 grond)
aangekocht. Hiervan heeft € 0,7 miljoen betrekking op het plangebied Boekelermeer Zuid 2 en € 0,2 miljoen
betreft een extra grondaankoop in het plangebied 2e fase Viaanse Molen.
97

Actualisering bestemmingsplannen
Op 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De Wro verplicht
gemeenten per 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel te hebben. In de wet is ook een sanctie
opgenomen. Indien plannen ouder zijn dan 10 jaar kunnen geen leges worden geheven voor een
bouwaanvraag. De voortgang van het actualiseringproces wordt jaarlijks gerapporteerd.
In 2010 zijn uitgangspunten geformuleerd over diverse ruimtelijke aspecten ter voorbereiding van de
feitelijke verwerking. De planning van de bestemmingsplannen is in grote lijnen in onderstaand schema
gezet. Voor een goede wisselwerking tussen de plannen en het zoveel mogelijk standaardiseren van de
plannen lopen deze deels voor een groot gedeelte gelijk op. De beantwoording van de reacties kan op deze
manier goed op elkaar afgestemd worden, waardoor zoveel mogelijk eenduidigheid tussen de plannen
ontstaat.
In 2011 worden de volgende stappen doorlopen:
Bp Binnenstad Zuid en Oost
Bp Zuid
Bp Beverkoog
Bp Viaanse Molen
Bp Overdie, Omval en bedrijventerrein Oudorp
Bp Zuid-West
Bp Boekelermeer
Bp Oudorp
Bp De Nollen
Bp Westrand
Bp Binnenstad Centrum

vaststellen
participatie voorontwerp en zienswijzen ontwerp
participatie voorontwerp en zienswijzen ontwerp
participatie voorontwerp en zienswijzen ontwerp
voorbereiding
voorbereiding en participatie voorontwerp
voorbereiding
voorbereiding en participatie voorontwerp
voorbereiding
voorbereiding
voorbereiding en participatie voorontwerp

De planning voorziet in het actueel zijn van alle plannen op 1 juni 2013.
Voor Alkmaar Noord en Vroonermeer-Zuid is nog geen actualisatie noodzakelijk, aangezien die plannen op
1 juli 2013 nog geen 10 jaar oud zijn. Na 2013 komen deze plannen voor actualisatie in aanmerking.
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Grote projecten
Inleiding
In de paragraaf grote projecten van de programmarekening wordt de realisatie van de grote projecten
weergegeven over het boekjaar 2010. De programmabegroting 2010 dient hierbij als vertrekpunt. In oktober
2010 is de raad reeds middels een rapportage geïnformeerd over de stand van zaken. Onderstaande tekst
geeft een geactualiseerd beeld.

Programmaplan centrumgebied
Alkmaar is het centrum van Noord-Holland Noord. Vooral in het centrumgebied zal deze ambitie
waargemaakt moeten worden. Het programmaplan centrumgebied beschrijft de strategische doelen voor het
centrumgebied en de projecten en activiteiten die daaraan bijdragen.
Het centrumgebied omvat drie deelgebieden waarvoor een programmatische aanpak geldt:
Historische binnenstad
Stationsgebied
Overstad
Stand van zaken
Het centrumgebied is een gebied waar zich veel ontwikkelingen voordoen. Er is gekozen voor een
programmatische aanpak. In februari 2010 hebben burgemeester en wethouders het Programmaplan
Centrumgebied 2010- 2014 vastgesteld.
Het programmaplan dient als sturingsinstrument voor het college van b&w en als communicatiemiddel voor
het overleg met de betrokken externe partijen. Het verschaft helderheid over de ambities voor het
centrumgebied en de operationele doelstellingen om die ambities te bereiken.
Volgende stappen
Voor de kanaalzone wordt een apart uitvoeringsgericht deelprogramma opgesteld;
In de communicatie over projecten in het centrumgebied zal meer aandacht besteed moeten worden aan de
samenhang. Ook komt er meer aandacht voor “werk in uitvoering”. Er is gestart met het uitbrengen van
nieuwsbrieven over het centrumgebied als geheel. Verder is de maquette in het stadskantoor
geactualiseerd. Ook is hier informatie over de projecten voorhanden.
In samenspraak met de centrumondernemers is het bestaande convenant geactualiseerd en voorzien van
een activiteitenlijst voor deze collegeperiode. De activiteiten van de ondernemers (betaald uit
ondernemingsfonds) staan daar ook in.
Wat betreft het (economisch) functioneren van het centrumgebied kiezen de gemeente en de
centrumondernemers er voor om gezamenlijke meer positieve communicatie-uitingen uit te dragen.
Financiën
In financiële zin kan worden gesteld dat het programma geen budgetverantwoordelijkheid heeft: de
afzonderlijke projecten hebben een eigen begroting. Risico’s en aandachtspunten worden daar aangegeven.
De kosten voor het programma zelf en de communicatie daarover worden niet uit de projecten gedekt. Daar
is een bescheiden budget voor beschikbaar.
Aandachtspunten
De economische recessie en financiële crisis hebben geleid tot een ingezakte woning- en kantoormarkt en
de teruglopende detailhandelsbestedingen. Er is daarom een herbezinning nodig op de operationele
doelstellingen van het programmaplan.
Voor woningbouw geldt: ‘faseren en doseren’ en wellicht de herontwikkeling van enkele locaties om ze meer
marktconform te krijgen. Met betrekking tot het winkelbestand geldt dat vooral de focus ligt op kwalitatieve
verbetering en minder op kwantitatieve uitbreiding. Voor het vergroten van de bereikbaarheid van de stad
wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Omdat ontwikkelingen zijn vertraagd zullen ook de tijdsplanningen van projecten moeten worden bijgesteld.
Ook voor de stadsregie heeft dit gevolgen. De uitvoering van werkzaamheden moet voortdurend op elkaar
worden afgestemd.
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Doelenveld/YXIE
De raad heeft op 5 juli 2011 besloten te stoppen met het project YXIE en heeft het college opgedragen voor
1 december 2011 een voorstel te presenteren voor passende huisvesting voor Provadja en voor 1 januari
een voorlopig ontwerp voor het Doelenveld aan te leveren.
Stand van zaken
Hieraan voorafgaand heeft de raad het bestemmingsplan Doelenveld en het beeldkwaliteitsplan met
welstandscriteria op 13 januari 2011 gewijzigd vastgesteld.
Bezien zal worden in hoeverre dit bestemmingsplan voor de nieuwe situatie geschikt is. Het voorlopig
ontwerp voor de openbare ruimte Doelenveld en de grondexploitatie dienen te worden aangepast.
Volgende stappen
Om te kunnen voldoen aan het besluit van de raad zijn de werkzaamheden met betrekking tot de huisvesting
van Provadja en een nieuwe herinrichting van het Doelenveld inmiddels aangevangen.
Tevens is het geschil, dat met YXIE is ontstaan naar aanleiding van het raadsbesluit om met het project
YXIE te stoppen, overeenkomstig de kaderovereenkomst YXIE, voorgelegd aan bindend adviseurs. Alle
overige werkzaamheden met betrekking tot het project YXIE zijn stopgezet.
Met subsidiënten en sponsors van het project YXIE wordt overleg gevoerd, waarbij wordt verzocht hun
bijdrage beschikbaar te stellen voor de passende huisvesting van Provadja.
De werkzaamheden die verband houden met het cascoherstel van het monument Sint Sebastiaandoelen zijn
op 20 juni 2011 gestart. Hiervoor is een aparte uitvoeringsovereenkomst gesloten met de aannemer.
Financiën
Het besluit van de Raad om te stoppen met het project YXIE was ingegeven door de conclusies van nader
onderzoek waaruit bleek dat er een 50% hogere subsidie structureel noodzakelijk zou zijn dan was voorzien.
Er werd een extra tekort verwacht van € 387.000 bovenop de al voor 2016 begrote subsidie van € 817.000.
Door het project te stoppen wordt er € 1.864.000 afgeschreven aan kosten voor voorbereidingen en
verplichtingen. Daar tegenover staat een vrijval van € 900.000 voorziening onderhoud gebouwen en
€ 1.395.000 grondexploitatie. Van deze laatste is € 750.000 vrijgevallen in het rekeningresultaat 2010 gelet
op het BBV.
Van de voorziene subsidie van € 817.000 valt € 439.000 structureel vrij. Bezien moet worden of een deel
hiervan nodig is voor de exploitatie van Provadja in een nieuwe passende huisvesting.
Zoals bovenvermeld wordt met sponsors en subsidiënten overleg gevoerd met het verzoek hun bijdrage te
besteden aan de huisvesting van Provadja.

NUON-locatie
Het betreft het saneren en herontwikkelen van deze voormalige gasfabrieklocatie (nu NUON-locatie
genoemd). De Politieregio Noord Holland Noord, de Veiligheidsregio en de GGD zijn mogelijke kandidaten
voor vestiging, met daarbij ruimte voor een ander kantoor en de bijbehorende parkeervoorzieningen.
Stand van zaken
De provincie treedt op als opdrachtgever/financier voor sanering van de locatie.
De laatste opstallen die door de gemeente zijn aangekocht worden gesloopt t.b.v. de sanering
Ziggo wordt niet vroegtijdig verplaatst vanwege de hoge verplaatsingsbijdrage die dit met zich mee zou
brengen. Ziggo zal op basis van huidig contract tot en met 2016 op de locatie blijven.
Op 21 september jl. vond een informatiemarkt plaats waarbij omwonenden zijn geïnformeerd over de
sanering van het gebied en het verplaatsen van de zendmast van KPN binnen het gebied.
Volgende stappen
Met de provincie worden alle voorbereidingen getroffen voor de sanering die 1 maart 2011 is gestart.
Er is gekozen om een globaal bestemmingsplan voor te bereiden met functionele flexibiliteit.
Indien de regionale diensten definitief besluiten dat op de NUON-locatie hun huisvesting gerealiseerd gaat
worden, zal de planvormingsfase moet leiden tot een voorlopig ontwerp voor gebouw en openbare ruimte.
Financiën
Het voorbereidingskrediet t/m 2010 verstrekt is toereikend.
De oorspronkelijke door de raad vastgestelde grondexploitatie is sluitend.
Aandachtspunten en risico’s
Ziggo – nu nog gevestigd op de NUON-locatie – heeft aangegeven dat zij tot en met eind 2016 op het terrein
gevestigd wil blijven met hun regionaal centrum. Een voortijdige verplaatsing zou voor de gemeente
financiële risico’s met zich mee brengen.
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Indien een of meer regionale hulpverleningsdiensten zich niet vestigen op de NUON-locatie en geen
alternatief programma kan worden ontwikkeld ontstaat een aanmerkelijk risico voor de grondexploitatie.
Weerstand van bewoners tegen het plan kan leiden tot grote vertraging (minimaal 1 jaar).
Als de KPN-mast na 1 januari 2012 wordt verplaatst heeft dit aanmerkelijke financiële gevolgen omdat per
deze datum de provinciale bijdrage voor bodemsanering stopt en er geen bijdrage wordt geleverd aan de
verplaatsing van de mast (50% gemeente – 50% provincie).

Programma Overdie Fysiek en Sociaal
Stand van zaken
Fysiek
De uitvoering van de herstructurering van Overdie is in volle gang. Dit geldt zowel voor sociale als fysieke
aanpak (renovatie en nieuwbouw van woningen, verbeteringen in openbare ruimte en infrastructuur).
Plannen Geert Groteplein: intensief herijkingtraject gestart. Dit betekent wijziging in programma en omvang
van het aantal woningen en commerciële functies. Inmiddels is de realisatie van de eerste fase van het
Geert Groteplein aan de Noordzijde 1 juli 2010 gestart. Hiermee wordt ook de eerste fase van het WWZW
(wonen, werken, zorg en welzijn) centrum gerealiseerd.
De herinrichting van Koelmalaan is gestart en is in november 2010 afgerond. Na het zomerreces is gestart
met de herinrichting van de Uitenboschstraat.
De herijking van de plannen ingegeven door noodzakelijke versoberingen heeft meer tijd nodig. Naar
verwachting zal in het eerste kwartaal 2011 nadere besluitvorming plaatsvinden.
De visitatiecommissie Wijkaanpak van het ministerie van WWI heeft Overdie bezocht en daarbij aangegeven
dat fysiek redelijk tot goed op orde is (conform planning, met draagvlak bij bewoners).
Sociaal
De visitatiecommissie Wijkaanpak stelt dat de sociale opgave op onderdelen positief is, maar dat de
ambities m.b.t. de ketenaanpak (samenhangende aanpak voor problematische huishoudens) nog in de
kinderschoenen staat.
In de volgende fase Overdie Sociaal is er aandacht nodig voor het vervolg op de uitvoering van het
programma, de formulering van prestatie-indicatoren, de wijze van monitoring en verslaglegging, de
personele capaciteit op specifieke onderdelen en de financiële continuïteit voor dit programma. Met het oog
op het invoeren van de NAP-systematiek (alle wijken op niveau) kan Overdie model staan.
Lopende projecten Overdie Sociaal: doorontwikkeling Wijkservicebedrijf, centrum Jeugd en Gezin, meer
werken aan communicatie en transparantie in projectorganisatie, simulatiewoning door Van Alckmaer
gesteld voor het opdoen van praktijkervaring voor leerlingen van De Polsstok uit Alkmaar, een tweede
wijkagent is ingesteld, inzet ‘makelaars’ tussen school, ouders en buurt, 4 ouderkamers op basisscholen,
bruggenbouwers en laagdrempelige sportactiviteiten opgezet.
Afgeronde sociale projecten: Supporters voor Supporters.
Volgende stappen
Gezien de discrepantie tussen beschikbare budgetten en voorgenomen investeringen hebben bewoners en
corporaties gezamenlijk voorstellen gedaan voor het versoberen van de plannen zodat deze passen in de
beschikbare budgetten. De uiteindelijke voorstellen zullen zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan het
bestuur.
De ‘projectencarrousel’ noopt tot heroverweging voor Overdie Sociaal omdat de beschikbare middelen
eindig zijn (tot en met 2011) en het effectieve rendement niet altijd voldoende zichtbaar is. Succesvolle
projecten moeten verduurzaamd worden, ook binnen het NAP, de niet succesvolle projecten moeten (op
termijn) worden afgebouwd. Met de herijking van het sociale programma kan het programmamanagement
dan worden afgebouwd ten gunste van de programmasturing vanuit de lijn (sector Samenleving).
Financiën (en Risico’s) Overdie Fysiek
Voor Overdie fysiek is ca.€ 27 miljoen beschikbaar. De plannen behelzen een bedrag van ca. € 36 miljoen.
Dit impliceert dat er voor ca. € 9 miljoen in de plannen bezuinigd moet worden. Momenteel wordt gewerkt
aan een optimalisatie en wordt onderzocht of er externe financiering mogelijk is. Duidelijk is dat het
ambitieniveau naar beneden moet worden bijgesteld.
De woningcorporaties dragen voor ca. € 5 miljoen bij in de investeringen in de openbare ruimte. Risico is dat
de corporaties, als gevolg van wijzigingen in het plan, niet of slechts gedeeltelijk bijdragen in de kosten.
Geconstateerd kan worden dat vooral de situatie rond het Geert Groteplein zorgelijk is. Het plan is in zijn
huidige vorm namelijk niet uitvoerbaar. De stuurgroep zal worden gevraagd richting te geven aan de
noodzakelijke aanpassingen.
Financiën (en Risico’s) Overdie Sociaal
Vanuit het Rijk is voor het programma Overdie sociaal € 1.830.000 beschikbaar gekomen, verdeeld over de
jaren 2008-2011. Het programma kan binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd en afgerond.
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Aandachtspunten en risico’s
Omdat de beschikbare middelen eindig zijn (tot en met 2011), zullen de projecten van Overdie sociaal
heroverwogen moeten worden. Succesvolle projecten moeten verduurzaamd worden, ook binnen het NAP,
de niet succesvolle projecten moeten (op termijn) worden afgebouwd.
Met de herijking van het sociale programma wordt half januari 2011 het programmamanagement worden
afgebouwd ten gunste van de programmasturing vanuit de lijn (sector Samenleving). Voor het continueren
van succesvolle projecten zal dekking gezocht moeten worden binnen de bestaande begroting.
Aandachtspunt is het achterstallig onderhoud van de straten te voorkomen.

Overstad
Overstad moet over enige jaren een levendig nieuw onderdeel vormen van de Alkmaarse binnenstad. Het
wordt een aantrekkelijk gebied door de combinatie van wonen, werken en winkelen.
Stand van zaken
In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst met Consortium ondertekend. Nieuw Overstad BV (GEM) en
de daarbij behorende organisatiestructuur zijn sinds 2010 een feit.
In samenwerking met Nieuw Overstad en de stedenbouwkundig supervisor (Adriaan Geuze) worden de
particuliere plannen en initiatieven ingepast in het ‘masterplan’ van het Consortium. Momenteel spelen er
veel verschillende initiatieven en lijkt de ontwikkeling van Overstad daadwerkelijk van start te gaan.
Het Ruimtelijk Toetsingskader met welstandcriteria wordt opgesteld door West 8 (stedenbouwkundig
supervisor) waarbij de belangrijkste punten van het plan van het consortium gewaarborgd blijven, maar
waarmee de verschillende deelplannen toch flexibel kunnen worden getoetst.
Het ontwerpproces met MAB/InHolland om te komen tot Koopstad Overstad en vestiging hogeschool
(Ringersfabriek) loopt. Er is een onderzoek gaande over de detailhandelsvisie Alkmaar Centrum, meer
specifiek t.b.v. winkelaanbod Noorderarcade. Hierbij wordt de CCA nauw betrokken.
Voor het deelplan van Botbouw is de eerste exploitatieovereenkomst met een zelfrealisator (in dit geval dus
Botbouw) getekend. Botbouw bekijkt momenteel nog wel de haalbaarheid van haar woningbouwplan (gezien
de veranderde markt).
Tuyp heeft een plan ingediend bij Nieuw Overstad om nadere afspraken over te maken
De gesprekken zijn gaande over locatie Jong, Van Til en Vegro-hallen.
Nieuw Overstad pakt vanaf begin 2011 het ontwerpproces op voor de nieuwe langzaamverkeersbrug over
het kanaal. Start van de aanbesteding dient in 2012 plaats te vinden i.v.m. subsidie provincie.
Volgende stappen
Vegro-hallen op Overstad worden verhuurd totdat definitieve plannen voor deze locatie kunnen worden
uitgevoerd. B&W heeft een besluit genomen over de sloop van een gedeelte van de Vegro-hallen, dit besluit
zal in april aan de raad worden voorgelegd.
Overstad wordt in fasen aangepakt. Vanaf begin 2012 zullen mogelijk de eerste deelprojecten in uitvoering
gaan.
Volgens de huidige planning kan de uitvoering van het winkelcentrum en de hogeschool vanaf 2012 van
start.
Mogelijk kan ook vanaf 2012/ 13 gestart worden door Jong en de Kop van Vegro-hallen.
Financiën
Het voorbereidingskrediet van € 100.000 per jaar is voor 2011 niet toereikend. Middels een door het college
vast te stellen doorstartnotitie zijn de voorbereidingsactiviteiten in kaart gebracht.
Momenteel heeft de gemeente Alkmaar € 1.250.000 aan aandelenkapitaal gestort in het eigen vermogen
van de GEM (Nieuw Overstad). Dit is 50% van het te storten bedrag voor Alkmaar van € 2.500.000 (totaal €
5,0 mln. verdeeld over gemeente en markt 50/50). Mocht er in de toekomst worden besloten dat Nieuw
Overstad niet levensvatbaar is, dan is dit bedrag verloren (risico).
De gemeente Alkmaar krijgt € 750.000 vergoed van Nieuw Overstad voor de reeds gemaakte
voorbereidingskosten. Dit bedrag wordt volgens contract in 2013 betaald. De liquiditeitspositie van Nieuw
Overstad is hierbij een risico.
Aandachtspunten en risico’s
Een risico op langere termijn vormen de reeds verworven panden. Over de komende paar jaren zijn de
reeds verworven panden naar verwachting positief te exploiteren (de te verwachten huurinkomsten zijn
hoger dan de exploitatielasten). Het uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling is de inbreng tegen boekwaarde in
de grondexploitatie. Indien de ontwikkeling om een of andere reden niet doorgaat zal de gemeente de
panden aan een andere partij moeten verkopen en is de opbrengst wellicht lager dan geraamd.
Onderzoek is nodig naar de consequenties van gefaseerde ontwikkeling op neergelegde ambities voor wat
betreft de ondergrondse infrastructuur, zoals warmtenet, water en riolering. Een wenstracé voor de
verschillende kabels en leidingen (K&L) wordt de komende maanden opgesteld door Nieuw Overstad.
102

Mogelijke risico’s in de grondexploitatie (waarbij grex onder verantwoordelijkheid van Nieuw Overstad wordt
geëxploiteerd. Gemeente Alkmaar participeert voor 50% in Nieuw Overstad):
Ingerekende subsidies worden niet gerealiseerd, waardoor er een tekort in de grex ontstaat.
Ingerekende exploitatiebijdrage van ontwikkelaars wordt niet gerealiseerd, waardoor er een tekort in de grex
ontstaat.
Lagere grondprijs door negatieve marktontwikkeling.
Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van voorstellen om te komen tot een sluitende
grondexploitatie Overstad. Hierbij wordt een aantal scenario’s bekeken. In het voorjaar wordt meer
duidelijkheid verwacht over deze scenario’s en de financiële consequenties.

Paviljoen 2030
Het platform Paviljoen 2030 richt zich op het overdragen en ontwikkelen van kennis over energiebesparing
en op concrete toepassing van duurzame energie in de gebouwde omgeving.
Stand van zaken
Paviljoen 2030 heeft inmiddels 25 partners; paviljoen2030.nl – een interactieve social community- heeft
inmiddels ca 200 leden.
Per 1 januari 2011 was de planning om een stichting Paviljoen 2030 op te richten. Tijdens de stuurgroep
bijeenkomst van 6 december 2010 is echter niet ingestemd met het businessplan dat hiervoor is geschreven.
Er zijn maandelijkse lunchmeetings op hogeschool InHolland en op 15 oktober is het succesvol verlopen
congres ’15 minutes for our future’ gehouden.
Diverse partners starten initiatieven (b.v. Woonwaard: ‘Adopteer een wijk’).
Volgende stappen
Onderzoek naar een organisatievorm om Paviljoen2030 te kunnen continueren.
Activiteitenprogramma Paviljoen 2030 vervolmaken.
Partners in de regio tijdig informeren over de opzet van een nieuwe organisatie Paviljoen 2030 en draagvlak
bij hen vinden om ook in 2011 een actieve bijdrage te leveren in het kennisplatform.
Financiën
Vanuit het voorbereidingskrediet kan de overstap naar een nieuwe organisatievorm worden bekostigd om
het platform Paviljoen 2030 zelfstandig te laten opereren.
Bij de huidige partners van Paviljoen 2030 moet worden nagegaan onder welke condities zij bereid zijn een
financiële bijdrage te leveren zodat het platform kan blijven voorbestaan en op welke manier zij aangehaakt
blijven bij de activiteiten van het kennisplatform.
Aandachtspunten en risico’s
Continuïteit moet worden gewaarborgd door het oprichten van een zelfstandige organisatievorm. Het
platform dient in de toekomst voor eigen inkomsten zorg te dragen.
Paviljoen 2030 heeft als doel om energieneutraal te bouwen in de regio. Er moet nog veel gebeuren, maar
als alle partijen in de bouwkolom hun bijdragen leveren, moet het de regio Alkmaar in 2030 lukken.

Kennisregio Alkmaar (voorheen: Alkmaar Kennisstad)
Kennisregio Alkmaar (voorheen Alkmaar Kennisstad genoemd) heeft tot doel om de positie van regio
Alkmaar in de kenniseconomie te versterken. Hiervoor willen we studenten en kenniswerkers binden aan de
stad, kennis en innovatie van het bedrijfsleven stimuleren en kennisgerelateerde activiteiten in de regio
zichtbaar maken. Daarbij biedt de regio een aantrekkelijk leefklimaat voor kenniswerkers, vestigingsklimaat
voor kennisintensieve bedrijven en passende opleidingen met carrièreperspectief voor studenten.
Stand van zaken
Programmaorganisatie is opgezet.
Uitvoeringsprogramma en communicatieplan zijn in opzet klaar. Daarbij zijn de doelen aangescherpt.
Economische groeiclusters zijn uitgewerkt, evenals de fundamenten ter versterking van Kennisregio
Alkmaar. Er zijn cross-over projecten gestart die een verbinding leggen tussen de groeiclusters en/of
fundamenten.
Toetsingskader voor het aanjagen van projecten is opgezet.
Volgende stappen
Opzet flexibele programmabegroting
Vaststellen van uitvoeringsprogramma door college en convenantpartners.
Informatiebijeenkomst voor Raadsleden.
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Financiën
Raadsbesluit inzake maximale bijdrage voor de gemeentelijke co-financiering ten behoeve van de EFROaanvraag door Holland Health van € 300.000 over een periode van drie jaar (2010 – 2013).
Uit de reserves is m.i.v. 2011 € 700.000 gereserveerd voor Kennisregio Alkmaar.
Aandachtspunten en risico’s.
De EFRO-aanvraag door Holland Health moet nog verder worden aangescherpt. Verwachting is dat de
definitieve aanvraag eind april formeel wordt ingediend.
Bij toekenning vergt de verantwoording van EFRO middelen grote aandacht. Hiervoor is een eenduidige
financiële en administratieve organisatie bij alle betrokken partijen noodzakelijk.

Stationsgebied
Stationsgebied wordt herontwikkeld. De inzet is dat de transferfunctie en het voorzieningenaanbod worden
verbeterd, de toegankelijkheid wordt verbeterd, de herkenbaarheid van het Stationsgebied en ook de sociale
veiligheid worden vergroot.
Stand van zaken
De gemeenteraad heeft op 2 december 2010 ingestemd met het plan 2015 voor het traverse-gebied.
De gemeenteraad heeft in 2009 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het noordelijk deel
Stationsgebied vastgesteld.
REAAL Verzekeringen en NS Poort hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van het
regionale kantoor van REAAL Verzekeringen (start bouw: 2011; oplevering in 2012).
Gemeente, Prorail en NS Poort hebben in december 2010 een samenwerkingovereenkomst gesloten gericht
op de uitwerking en uitvoering van Plan 2015.
Volgende stappen
Start planvormingsfase traverse-gebied.
Opstellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.
Start noodzakelijke planologische procedures.
Opstellen ontwerpen voor openbare ruimte. D.w.z. voorpleinen, verlegde Kruseman van Eltenweg en
bestaande Kruseman van Eltenweg.
Besluitvorming door gemeenteraad over benodigde uitvoeringskredieten.
Afsluiten planvormingsfase met realisatieovereenkomst.
Daarna uitvoering van plan Traverse-gebied (gerealiseerd in 2015)
Financiën
Voorbereidingskrediet is toereikend voor initiatieffase.
Er is een gemeentelijke bijdrage nodig van € 2,4 mln. voor de gebouwde fietsenstalling en de traverse.
Daarnaast is voor de herinrichting van de voorpleinen aan zuid- en noordzijde, het verleggen van de
Kruseman van Eltenweg en het herinrichten van de bestaande Kruseman van Eltenweg een bedrag nodig
van naar schatting € 4 mln. De totale kosten voor de gemeente bedragen derhalve € 6,4 mln.
Er is een reserve ontwikkeling stationsgebied van € 3,2 mln. De resterende € 3,2 mln. is opgenomen in de
voorstellen voor nieuw beleid van de begroting 2011. Als de plannen zijn uitgewerkt zal er een
kredietaanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Aandachtspunten
Om de plannen aan de noordzijde uit te kunnen voeren moeten de benodigde gronden beschikbaar zijn. Dat
vraag o.a. om het op tijd verleggen van de sporen en een aanpassing van het emplacement.
Ingezakte kantorenmarkt leidt tot langere ontwikkelperiode kantoorlocaties noordzijde.
Om de toegezegde subsidies niet te verspelen moeten de plannen op tijd worden uitgevoerd.
Procedures / regelgeving (juridisch). Bezwaren bewoners kunnen leiden tot langere realisatietijd.

Vroonermeer Noord
Vroonermeer Noord betekent: landelijk wonen in de stad. Op de grens met Langedijk wordt een duurzame
wijk met 660 woningen gebouwd. Het project wordt in vier bouwfases gerealiseerd tussen 2012 en 2015. De
eerste fase omvat naast woningbouw ook een brede school en een dagactiviteitencentrum.
Stand van zaken
Na ondertekening van de Realisatieovereenkomst door alle betrokken partijen is op 11 november 2010 het
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels
onherroepelijk.
Op 30 november 2010 is het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad van
Langedijk vastgesteld. Ook voor het Langedijkse deel is het bestemmingsplan onherroepelijk.
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Nu de ROK in werking is getreden zullen de private gronden worden overgedragen aan de gemeente
Alkmaar die de gronden gefaseerd bouwrijp maakt
Mede afhankelijk van de woningmarkt zal het gebied in vier ongeveer gelijke fasen tot ontwikkeling worden
gebracht. Het ontwikkelrisico is grotendeels bij de marktpartijen neergelegd.
Financiën
Het voorbereidingskrediet is overschreden, maar deze overschrijding is ten laste van de ontwikkelende
partijen gebracht en verrekend met de grondexploitatie.
In het geval van een eventueel tekort op de grondexploitatie dragen de gemeenten Alkmaar en Langedijk
beiden maximaal € 900.000 bij (ingevolge genomen raadsbesluiten). De beide gemeenten zullen proberen
om hun aandeel in een eventueel tekort te verlagen door subsidiebijdragen van derden.
Aandachtspunten en risico’s
Slechte woningmarkt kan leiden tot vertraging in de ontwikkelfase.
Moeizame verwerving van Langedijks grondgebied, waardoor het compensatiegebied pas later kan worden
aangelegd en de grondbalans wordt verstoord. De verplichtingen van Langedijk ter zake zijn in de ROK
opgenomen
Hogere onteigenings-/verwervingsprijs, waardoor het verwervingsbudget zal worden overschreden, een
tekort ontstaat in de grondexploitatie en een beroep moet worden gedaan op de gemeentelijke
garantstelling.
Risico dat geen subsidies worden ontvangen waardoor er een tekort ontstaat in de grondexploitatie en een
beroep moet worden gedaan op de gemeentelijke garantstelling.
Ontwikkelaars kunnen hun verplichtingen niet nakomen, waardoor de afzet van bouwrijpe kavels in gevaar
komt. Gemeente heeft zekerheden in de vorm van grond en bankgaranties verkregen.

Zeswielentracé
Het verbeteren van de bereikbaarheid van Overstad alsmede het verbeteren van de situatie voor langzaam
verkeer op de Zeswielen middels de aanleg van de zgn. “weg achter langs” (langs en naast de spoorweg).
Deze nieuwe weg verbind de Hertog Aalbrechtweg (rotonde) aan de noordzijde en de Koedijkerstraat
(Overstad) aan de zuidzijde.
Stand van zaken
In november 2009 heeft een ambtelijke werkgroep de ‘aanleg weg achterlangs’ gepresenteerd. Echter, het
budget van € 10 miljoen zou wellicht niet toereikend kunnen zijn. Daarom is besloten tot onderzoek om de
verbetering van de bestaande weg als alternatief voor de weg achterlangs in beeld te brengen.
Onderzoek naar beide alternatieven is eind september 2010 afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat het
(oorspronkelijk) alternatief achterlangs nog steeds de voorkeur geniet.
Toelichting van beide alternatieven heeft plaatsgevonden tijdens een informatieavond op 3 november jl.
Op 2 december heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van een weg achter de huizen van de
Zeswielen langs (nieuwe wegverbinding tussen de Hertog Aalbrechtweg en de Koedijkerstraat) en daartoe
de nodige voorbereidingen te treffen.
Financiën
Naar verwachting zal de nieuwe verbinding binnen het beschikbaar gestelde budget van € 10 miljoen
kunnen worden gerealiseerd.
Het huidige kostenniveau is bepaald per januari 2010. Als gevolg van een mogelijk uitstel van het moment
van uitvoering (medio 2012) kunnen prijsontwikkelingen optreden die dan tot hogere kosten zouden kunnen
leiden.
Ook kunnen nadere eisen van Prorail kostenverhogend kunnen werken.
Aandachtspunten en risico’s
Het vigerende bestemmingsplan Zeswielen zal moeten worden herzien en er zullen de nodige gronden
moeten worden verworven.
Op zijn vroegst kan medio 2012 met de uitvoering worden begonnen. Vertraging als gevolg van
grondverwerving en bezwaren kan oplopen tot 1,5 jaar.
Vertragingen van de (her)ontwikkeling van Overstad zouden misschien kunnen leiden tot aanpassing van de
plannen voor het verbeteren van het Zeswielentracé.

De Vest
Stand van zaken
Voorbereiding tot en met technisch ontwerp afgerond.
Bouwvergunning fase 2 ingediend, vergunning verkregen
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Tijdelijke theatervoorzieningen afgeblazen door B&W in december 2010.
Selectie Europese aanbesteding 3 percelen B - W en E heeft plaatsgevonden.
Aanbestedingsresultaten op 10 maart 2011.
Aanbesteding WKO-installatie en energieruimte afgerond en opgedragen voor uitvoering, gereed op 1 juni
2011.
Door de collegewisseling in maart 2011 zijn de voorbereidingen voor de uitbreiding beëindigd.
Het coalitieakkoord van het huidige college beoogt namelijk op termijn een nieuw theater op Overstad. en
het huidige theater te revitaliseren voor een periode van 7 tot 15 jaar.
Op 28 april 2011 heeft de raad besloten om het besluit tot uitbreiding van De Vest (11-2-2011), in te trekken.
Volgende stappen
Een (financieel) afwikkelingsvoorstel op te stellen m.b.t. de revitalisering van De Vest, de afboeking van de
gemaakte voorbereidingskosten en het structurele financiële effect.
Financiën (uitgave kant)
Er was een taakstellend budget beschikbaar van € 22.400.000. Met het besluit van 28 april 2011 is het
krediet ingetrokken.
Aandachtspunten en risico’s
-

Westrand
Westrand is over twintig jaar herkenbaar aan een brede groenstrook, flinke waterpartijen, betere loop- en
fietsroutes en het slimmer benutten van de bestaande ruimte tussen de stadsrand en het landelijk gebied ten
westen van Alkmaar.
Stand van zaken
In het collegeprogramma 2010-2014 is de Westrand aangeduid als groot project. Basis hiervoor is de
structuurvisie Westrand 2030 die op 4 oktober 2010. door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze
structuurvisie legt de gewenste ruimtelijke structuur op hoofdlijnen vast en biedt een toetsingskader voor de
diverse initiatieven in het gebied.
Project Westrand bevindt zich nog in de initiatieffase. De startnotitie is op 19 oktober 2010 door B&W
vastgesteld. Gezien de omvang van het gebied en de te onderscheiden delen is er feitelijk meer sprake van
een programma dan van een project. Voorlopig wordt eerst het zgn. sport- en recreatiecluster aangepakt dat
gelegen is ten zuiden van de camping en de Steensloot.
De inpassing van het nieuwe trainingscomplex van AZ op het huidige AFC-complex kan hierbij als één van
de deelprojecten worden beschouwd (zie verder bij project AZ). Een ander deelproject is ontwikkeling van
het (binnen)sport/leisurecluster. De aanpassing van het gemeentelijk sportcomplex De Meent gaat hiervan
onderdeel uitmaken.
Volgende stappen
Op basis van de vastgestelde startnotitie wordt nu gewerkt aan een globaal stedenbouwkundig programma
van eisen voor het sport- en recreatiecluster. Mede op basis van dit programma van eisen, wat zicht moet
geven op het mogelijke programma, uitvoerbaarheid en risico’s, zal voorjaar 2011 de ontwikkelstrategie
worden bepaald. Het gaat dan om de wijze van de verdere ontwikkeling en de inrichting van de
samenwerking met marktpartijen in de planvorming en realisatiefase.
Financiën
Een zeer voorlopige grondexploitatie van 2 jaar geleden gaf een tekort aan van € 6 miljoen, maar is redelijk
verouderd. Tegenover relatief veel investeringen in netwerkstructuren staan relatief weinig
grondopbrengsten uit planontwikkeling. Onderdeel van het stedenbouwkundig programma van eisen is een
aantal meer uitgewerkte grondexploitatievarianten.
De gemeenteraad heeft uit Nieuw Beleid middelen € 4 miljoen bestemd voor upgrading van sporthal De
Meent en € 1 miljoen voor de voorbereiding van de Westrand.
Aandachtspunten en risico’s
In het kader van de startnotitie is een globale risicoverkenning gedaan. De grootste risico’s zijn gelegen in de
ruimtelijke inpasbaarheid van de sportvelden en de financiële haalbaarheid van het project. Momenteel zijn
de benodigde middelen nog niet geregeld in de begroting. Een ander aandachtspunt is de noodzakelijke
medewerking van de provincie voor de bouwplannen in het sport/leisurecluster.

AZ
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Het AZ-project omvat zowel de uitbreiding van het stadion, de ontwikkeling van de kantoorlocatie, als de
ontwikkeling van een nieuw trainingscomplex aan de Westrand.
Stand van zaken
Projecten lagen vanaf oktober 2009 stil als gevolg van het faillissement van DSB Beheer en de
onduidelijkheid die dit heeft gegeven voor de toekomst van AZ.
In mei 2010 is aan deze onduidelijkheid een einde gekomen nadat AZ is overgenomen door de Stichting AZ
Alkmaar en nieuw kapitaal is aangetrokken. De nieuwe directie van AZ heeft aangegeven de komende jaren
geen vervolg te geven aan de voorgenomen uitbreiding van het stadion, maar de aandacht te willen richten
op de ontwikkeling van een nieuw trainingscomplex aan de Westrand.
In de ontwerp-structuurvisie Westrand 2030 zijn de ruimtelijke kaders aangegeven voor de inpassing van het
AZ trainingscomplex en de te verplaatsen vereniging AFC naar het huidige evenemententerrein. Dit is
gebaseerd op het begin 2009 met AZ overeengekomen programma en inpassingsplan. De structuurvisie is
op 4 oktober 2010 door de gemeenteraad vastgesteld waarbij de visie ten zuiden van de Molensloot is
vastgesteld.
Als gevolg van gewijzigde ambities bij AZ en de samenwerking die door AZ is gezocht met AFC is in
november 2010 een op onderdelen gewijzigd plan door AZ en AFC ingediend.
Volgende stappen
Over het aangepaste programma en de ruimtelijke en financiële consequenties vindt overleg plaats met AZ,
AFC en de rugbyvereniging. Uitgangspunten bij dit overleg zijn de structuurvisie Westrand en het
uitgangspunt dat de door de gemeente te maken kosten voor het nieuwe trainingscomplex zullen worden
gedekt door AZ en AFC.
Dit project bevindt zich nog in de initiatieffase: deze fase zal in principe moeten worden afgesloten met een
intentieovereenkomst waarin met AZ op basis van actuele ambities en mogelijkheden afspraken worden
gemaakt over o.a. de samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid en financiering.
De bestaande concept intentieovereenkomst dient op de nieuwe situatie te worden afgestemd.
Financiën
Zie algemene opmerking bij Westrand.
Aandachtspunten en risico’s
Het uitgangspunt bij het trainingscomplex is dat voor kosten en risico van AZ wordt ontwikkeld. Indien dit
uitgangspunt wordt verlaten zal dit een beslag leggen op de gemeentelijke middelen en/of
weerstandsvermogen.

Nieuwbouw Medisch Centrum Alkmaar
Medisch Centrum Alkmaar is op zoek naar een geschikte plek voor nieuwbouw waarvan de eerste fase in
2015 in gebruik kan worden genomen. Er zijn door Alkmaar twee locaties aangeboden; daarnaast trekt
Alkmaar samen op met Schermer bij het stellen van de preabele vraag aan de Provincie over de
geschiktheid van de locatie tegenover Ranzijn.
Stand van zaken
Op 2 september hebben burgemeester en wethouders aan MCA een bidbook overhandigd waarin
ondermeer de onderzoeken zijn opgenomen van de locaties DFS en Etalage en een grondaanbieding wordt
gedaan voor de DFS-locatie.
De gemeenteraad heeft zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van het bidbook ingediend en deze zijn in
de raadsvergadering van 30 september jl. toegelicht.
In oktober heeft de gemeente Schermer ook een aanbod gedaan aan MCA; Gemeente Alkmaar trekt samen
op met Schermer om de preabele vraag aan de provincie te stellen over de locatie.
In maart 2011 is door MCA het besluit genomen om naar Heerhugowaard te verhuizen.
Financiën
Het voorbereidingskrediet is toereikend geweest.
Aandachtspunten
n.v.t.

Programma de Mare
Stand van zaken
In de eerste helft van 2010 is de vernieuwing van winkelcentrum de Mare afgerond, het project is inmiddels
overgedragen aan de sector Stadsbeheer.
De herinrichting van de Spilstraat is eind september op feestelijke wijze afgerond.
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Het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Eilandenbuurt is bestuurlijk vastgesteld,
besteksgereed, aanbesteed en gegund. De uitvoering is in januari 2011 begonnen. Het Urkplein en de
Petbuurt vallen buiten deze aanpak.
Parallel aan de fysieke aanpak is in samenwerking met Woonwaard ook de sociale aanpak van de wijk van
start gegaan en zijn er verschillende kleinschalige projecten met bewoners opgezet (voornamelijk in de PESbuurt).
Vervolgstappen
De vervolgaanpak van de Mare zal in samenhang met de uitwerking van het ‘Nieuw Alkmaars Peil’ en het
buurtgericht samenwerken worden bezien.
Bij de uitwerking van het collegeprogramma is afgesproken om De Mare als groot project in 2010 af te
schalen met voorshands behoud van de afgesproken bestuurlijke aandacht en aansturing. Inmiddels is het
project overgedragen aan de sector stadsbeheer.
Financiën
De grondexploitatie voor de vernieuwing van het winkelcentrum kan met een neutraal resultaat worden
afgesloten.
De aanbesteding van de openbare ruimteprojecten in de PES-buurt is binnen de kostenramingen gebleven.
Aandachtspunten en risico’s
Geen

Schelphoek
Schelphoek is het plan voor een bijzondere binnenstadswijk met een nieuwe passantenhaven en een
openbare parkeergarage, direct naast de historische binnenstad van Alkmaar. Het plan dient in 2014 te zijn
uitgevoerd.
Stand van zaken
Aantal deelprojecten is in uitvoering (o.a. parkeergarage, Havenmeester). Inmiddels zijn er in totaal 80
appartementen/woningen verkocht.
Voor een tweetal projecten (de blokken met eengezinswoningen langs het kanaal) is subsidie toegekend in
het kader van de 2e tranche stimulering woningbouw. De uitvoering van deze bouwprojecten moest dan
starten voor half 2010, om de subsidie te behouden. Mede gelet op de slechte woningmarkt is dit niet gelukt.
Een aantal deelprojecten is meegenomen in de 3e tranche subsidiegelden.
Er is een ontwerp en begroting gemaakt voor de ‘Boompoorthamei’. De reconstructie van deze historisch
toegangspoort tot de binnenstad levert een grote toegevoegde waarde in de openbare ruimte. Er is een
bedrag van € 180.000 vanuit de CAI-middelen beschikbaar gesteld, hetgeen toereikend is.
Volgende stappen
De ontwikkelaars werken bouwplannen uit voor blokken C1 binnen de gegeven randvoorwaarden en leggen
deze ter toetsing aan de gemeente voor.
De werkzaamheden aan de Passantenhaven zijn gestart. Medio 2011 is de oplevering gepland.
Het verkeerskundig ontwerp voor de reconstructie van de Korte Vondelstraat is gereed. Nu moet ook het
openbare ruimteplan worden afgerond.
Financiën
Aandacht is nodig voor eventuele herinrichting van de Voormeer (verlengde van het Zeglis). Dit is niet in het
project meegenomen; er zijn hiervoor geen middelen gereserveerd.
Voor de bouw van de parkeergarage zijn evt. prijsstijgingen van materialen e.d. niet afgekocht in het
contract. De prijsstijging is als PM post opgenomen in het raadsbesluit van 5 maart 2009. Met deze
mogelijke kostenpost is rekening gehouden met het vormen van de voorziening aanloopkosten.
Aandachtspunten en risico’s
Vanwege de stagnerende woningmarkt wordt overleg gevoerd met ontwikkelaars en de
woningbouwregisseur over herontwikkeling van het oorspronkelijke plan. Het financiële risico hiervan is voor
rekening van de ontwikkelende partijen. Een langere doorlooptijd kost de gemeente echter wel capaciteit.

Bus Online (BOL)
Het aanbieden van snellere/betrouwbaarder openbaar vervoer verbindingen. Hierbij staat centraal het
verbeteren van de doorstroming alsmede het treffen van maatregelen / voorzieningen ten behoeve van een
goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Verder gaat het om een versterking van het openbaar vervoer, zodat
de relatie met de Randstad (via het station) en het centrum, kan worden gerealiseerd.
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Stand van zaken
Project is nagenoeg afgerond. Feitelijk zijn hoofdzakelijk nog financieel administratieve zaken aan de orde.
Daarnaast is er sprake van een claim van vervoerder Connexxion, vanwege opgetreden omrij schade als
gevolg van de realisering en te late oplevering van enkele deelprojecten (o.m. de herinrichting van de.
Kanaalkade). Deze claim is bij de provincie (concessiehouder) ingediend. De provincie heeft deze claim
doorberekend aan de gemeente voor € 100.000.
Inmiddels zijn de gespreken met de bouwcombinatie Friesebrug (BCF) over nog resterende punten die te
maken hebben met de oplevering nagenoeg afgerond.
Vervolgstappen
Er dienen afspraken met provincie te worden bevestigd inzake het doorlopen van een aantal deelprojecten.
Dit omdat deze gefaseerd worden uitgevoerd. Het gaat dan om de deelprojecten 16 (P&R Oudorp /
Keesomstraat) en 9 (reconstructie Kanaalkade).
Formele afronding van het gehele project is voorzien in 2011.
Financiën
De eindafrekening wordt opgemaakt; vanwege extra werk bij de verbouw van de Friesebrug is een aantal
claims ingediend en is er het nodige meerwerk verricht. Deze zijn voorzichtigheidshalve opgenomen als
verplichting binnen de financiële administratie.
Er is nog overleg gaande met de provincie over de eindafrekening. Daarover bestaat verschil van inzicht.
Dat zou kunnen leiden tot onvoorziene tegenvallers.
Aandachtspunten en risico’s
Op dit moment vindt er ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats met de provincie over de financiële afwikkeling
van de eerder verleende subsidies die van het rijk zijn overgedragen aan de provincie en waarover nog
onduidelijkheid bestaat.
Tot slot vraagt het overleg met de bouwcombinatie Friesebrug, inzake het wegwerken van de laatste
restpunten, nog de nodige aandacht. Naar verwachting zal dit in 2011 kunnen worden afgerond.

Schermereiland Jaagpad West en Midden
Schermereiland Jaagpad omvat het ontwikkelen van ca. 220 woningen op het voormalige terrein van Stoel
van Klaveren.
Stand van zaken
In december 2010 is de exploitatieovereenkomst getekend met Bouwfonds.
In december 2010 is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.
Vervolgstappen
Voor Jaagpad Midden zijn ruim 40 eengezinswoningen gepland en ca. 140 appartementen. De buitenruimte
moet worden verbeterd en de waterkant moet functioneel worden met o.a. een langzaam verkeersroute.
De bestemmingsplan procedure wordt doorlopen. Naar verwachting kan het bestemmingsplan half 2011
vastgesteld worden.
Het Grote Project kan nu worden afgeschaald naar een sectoraal project (SO) aangezien de belangrijkste
gemeentelijke producten dan zijn afgerond of in procedure zijn. Hiertoe wordt een overdrachtdocument
opgesteld.
Financiën
Grondverkoop is geregeld in de raamovereenkomst.
Voorbereidingskrediet is toereikend en overige werkzaamheden (zoals openbare ruimte) zijn geregeld in het
contract.
Het deelgebied met grondexploitatie Wagenmakerstraat wordt begin 2011 budgettair neutraal afgesloten.
Aandachtspunten en risico’s
De kademuur is in slechte staat en in beheer van de provincie. De provincie heeft tot op heden ambtelijk
aangegeven de kade voorlopig niet te willen opknappen. Derhalve is er eind 2010 een brief namens het
college van b&w gestuurd aan de provincie met het verzoek toch de kademuur op korte termijn op te
knappen.
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Samenvattend
Per einde van het boekjaar 2010 heeft het team Projectmanagement 18 Grote Projecten onder haar hoede.
Van deze 18 projecten heeft het College besloten dat er 4 afgeschaald zullen worden. Het project
Paardenmarkt is per november 2010 reeds afgeschaald en overgedragen aan de lijnorganisatie. In
december 2010 heeft B&W de startnotitie Bestevaertracé vastgesteld en aangemerkt als Groot Project.

Project

Projectbestuurder

Ambtelijk opdrachtgever
(AMT-lid)

Project- of
Programmamanager

Projectfase

Centrumprogramma
Doelenveld + Yxie
NUON-locatie
Overdie fysiek
(herprogrammeren)
Overdie sociaal
(herprogrammeren)

V. Kloos
A. van de Ven
P. de Baat

J. Krieckaert
M. Bosch
J. Knippen

S. Dekkers
S. Dekkers
O. Helmstrijd

A. van de Ven

J. Brouwer

K. Schinkel

n.v.t.
Uitvoeringsfase
Initiatieffase
Uitvoeringsfase

A. van de Ven

J. Brouwer

M. Hulsegge

Overstad

J. Nagengast/
V. Kloos

J. Cox

J.W. Evenhuis

Paviljoen 2030 /Alkmaar
Kennisstad

M. Hamberg

J. Krieckaert

O. Helmstrijd / P.
Bijvoet

Initiatieffase

Stationsgebied

J. Nagengast

M. Stempher

S. Dekkers

Planvormingfase

Vroonermeer Noord
Zeswielentracé
Verbouwing De Vest
Westrand
AZ
MCA
Bestevaertracé (sinds
december 2010)

M. Hamberg
J. Nagengast
A. van de Ven
P. de Baat
P. de Baat
P. de Baat

J. Cox
J. Brouwer
J. Krieckaert
J. LaBrijn
J. LaBrijn
J. Cox

A. Jonker
Tj. Koudenburg
P. Cruiming
A. Jonker
A. Jonker
G. van Kleef

Uitvoeringsfase
Planvormingfase
Planvormingfase
Initiatieffase
Initiatieffase
Initiatieffase

J. Nagengast

J. Knippen

O. Helmstrijd

Initiatieffase

J. Knippen

A. Jonker

Af te schalen:
De Mare

Uitvoeringsfase
Planvormingfase

Schelphoek

V. Kloos

J. Cox

O. Helmstrijd

BOL (nazorg)
Jaagpad

J. Nagengast
A. van de Ven

J. Brouwer
M. Stempher

T. Koudenburg
J.W. Evenhuis

Uitvoeringsfase
Uitvoeringsfase,
deels
planvormingfase
Uitvoeringsfase
Uitvoeringsfase

Reeds afgeschaald in
2010
Paardenmarkt

V. Kloos

J. Krieckaert

G. van Kleef

Uitvoeringsfase
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Toelichting op het overzicht CAI bijdragen
In de vergadering van 19 december 2002 bijlage 232 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
overeenkomst met de stichting CAI inzake de besteding van de vrijkomende CAI-gelden.
Door de stichting is aan de gemeente de mogelijkheid geboden om deze CAI-gelden te besteden aan
projecten die al dan niet in samenwerking met de Alkmaarse woningbouwcorporaties worden uitgevoerd.
De besteding van die middelen is toegestaan voor zover is voldaan aan de overeengekomen voorwaarden
en binnen het kader van de doelstelling van de stichting.
De gemeente dient, in overleg met de woningbouwcorporaties, ten minste 40 % van de beschikbare
middelen te besteden aan projecten welke worden aangedragen door de corporaties.
Bij het aangaan van de overeenkomst was de gedachte dat een en ander op 12 januari 2007 zou zijn
afgerond. Deze datum hing samen met de afloop van het contract van de stichting CAI met UPC en het feit
dat het bestuur van de stichting tot die datum was benoemd.
O.a. door vertraging in besluitvorming over of uitvoering van projecten waaraan een bijdrage is toegekend en
omdat voor een aanzienlijk deel van het beschikbare budget nog geen projecten door corporaties waren
voorgedragen waren ultimo 2006 nog niet alle middelen besteed. Wel is in een verdeelplan vastgelegd hoe
de resterende middelen over diverse projecten zijn verdeeld.
Dit verdeelplan is het onderdeel van het raadsbesluit van 18 december 2006 bijlage nummer 208 waarin de
gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit van het bestuur van de stichting CAI om de stichting
per 12 januari 2007 te ontbinden alsmede met het liquidatieplan van de stichting.
De stichting CAI heeft in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld.
De ontvangen bedragen zijn in een bestemmingsreserve CAI-gelden opgenomen. Afrekening van
uitgevoerde CAI-projecten gebeurt ten laste van deze reserve. Daarnaast is in oktober 2007 een
afzonderlijke bestemmingsreserve renteopbrengsten CAI-gelden ten behoeve van de sport ingesteld. Met de
stichting is namelijk overeengekomen dat over de nog niet bestede gelden een marktconforme rente zal
worden berekend die zal worden bestemd voor de sport in Alkmaar (sportaccommodaties, -voorzieningen en
-activiteiten).
In het hierna volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de overeengekomen verdeling en de bedragen die
tot ultimo 2010 zijn uitgekeerd. Totaal is € 40 miljoen verdeeld waarvan € 16 miljoen is toegedeeld aan
projecten die door corporaties zijn voorgedragen en € 24 miljoen aan gemeentelijke projecten.
Tot ultimo 2010 is aan de corporaties (afgerond) € 11,1 miljoen uitgekeerd en is gemeentelijk € 23,3 miljoen
verrekend. Voor de benoemde projecten is nog € 5,6 miljoen te besteden waarvan € 5,0 miljoen voor
corporaties en € 0,6 miljoen voor de gemeente.
De beginstand per 1 januari 2010 van de reserve rente-opbrengsten CAI-gelden t.b.v. de sport bedroeg
€ 51.326. Ten laste van deze reserve zijn in 2010 geen bestedingen geweest. Aan de reserve is in 2010 een
ontvangen rentebedrag van € 196.000 toegevoegd. Per ultimo 2010 is het saldo van de reserve renteopbrengsten CAI-gelden t.b.v. de sport dan € 247.326.
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Overzicht CAI bijdragen jaarrekening 2010
Projecten goedgekeurd door de stichting CAI bij brieven van 4 juni 2004 en 16 februari 2005 en in de voortgangsoverleggen van 17 oktober 2005, 4 juli 2006,
2 oktober 2006, 23 januari 2007, 23 mei 2007, 28 november 2007, 11 juni 2008, 19 november 2008, 10 juni 2009, 18 november 2009, 9 juni 2010, 17 november 2010

Project

1
1.a

1.b
1.c
1.c.1
1.c.2
1.c.3
1.c.4
1.c.5
1.d
1.e
1.f
1.g
1.h
1.i
1.j
1.k
1.l
2
2.a
2.b
2.b.1
2.b.2
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
2.h
2.i
2.j
2.k
2.l
2.m
2.n
2.o
2.p
2.q
3
3.a
3.b
3.c
3.c
3.d
3.d
3.e
3.f
3.g
3.h
4
4.a
4.i.
4.j
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f

CAI-bijdragen
na raad
18.12.2006

Innovatieve techniek, leefbaarheid en milieu
Woonwaard/Van Alckmaer v/h SVA
Centrale satellietontvangst voor flats in Nieuw Overdie
vervallen
Woonwaard
Verwijderingsbijdragen schotels
73.000
Van Alckmaer v/h SVA
Verwijderingsbijdragen schotels
70.000
Kennemer Wonen v/h Willibrordus
Domotica in woningen
300.000
Project Leefbaarheid Rivierenbuurt
Veiligheid in de woonomgeving
100.000
Toepassen van nieuwe technieken van afvalverzameling en -verwerking
50.000
Terugdringen schotelantennes
vervallen
Verwijderingsbijdragen schotels
vervallen
Actief gebruik van zonne-energie voor warmwatervoorziening
550.000
Passieve zonne-energie
vervallen
Goed Wonen Koedijk
Zonne-energie
90.000
Energiebesparende maatregelen
147.790
Veiligheid
97.652
Parkeerproblematiek Saskersstraat
45.558
Woonwaard
Warmtepompen nieuwbouw Volkstuinen
360.000
Verlichten en herinrichten achterpaden t.b.v. de veiligheid
vervallen
Kennemer Wonen v/h Willibrordus
Natuur in de wijk: aanbrengen nestkastjes enz.
6.910
Verfraaien entrees 7 galerijflats
52.000
Bijdrage breedbandnet
Wonen, welzijn en zorg
Kennemer Wonen v/h Willibrordus
250.000
Ontwikkeling en realisering wijksteunpunt zorgvoorzieningen in de Daalmee
Project Wonen en Zorg in Oudorp
Opzetten WonenPlus-project
26.090
Thema's domotica, energie, milieu, veiligheid in het project wonen en zorg
350.000
Goed Wonen Koedijk
HOED-Koedijk
vervallen
Woonwaard
Ontmoetingscentrum Gedempte Nieuwesloot
350.000
Woonruimte voor ex-gedetineerden
250.000
Van Alckmaer v/h SVA
Nieuwbouw Kerklaan te Koedijk
230.000
Nieuwbouw serre Nieuwpoort Kooimeer
675.000
Woonwaard
Leefbaarheid Nieuw Overdie
60.000
Tijdelijk gebruik Westerlicht
vervallen
Jongerenfoyer
500.000
Zoektocht naar een alternatief voor de bewoners van "De Raad"
vervallen
WWZ Ontmoetingscentrum Geert Groteplein
500.000
Goed Wonen Koedijk
Realiseren 24-uurs zorgsteunpunt in de Hofstaete
75.000
Herbouw Kerkboerderij aan de Kanaaldijk
200.000
Kennemer Wonen v/h Willibrordus
Fietsenstalling Ridderstraat
150.000
Multifunctioneel gebruik schoolplein Scharlo
75.000
Woonwaard
Oranjehuis
150.480
Herstructurering
Kennemer Wonen v/h Willibrordus
Plan Polderhof
vervallen
Woonwaard
Parkeergarage Spieghelplein / Coornhertkade
2.500.000
Omgevingskwaliteit De Mare: uitwerking voorraadbeleidsplan
250.000
Omgevingskwaliteit De Mare: project "Kan Wel"
50.000
Buurtontwikkeling Muiderwaard: ontwikkelen visie + investeringen
vervallen
Buurtontwikkeling Muiderwaard: Wijkwaard
700.000
Aanpak van de Zonkant
vervallen
Parkeren Geert Groteplein
2.000.000
Kennemer Wonen v/h Willibrordus
Ondergrondse parkeervoorziening terrein Lauwershof
350.000
Herstructurering bouwblok Vogelbuurt
300.000
Monumenten
Continuering gewelfbeschilderingen in de Grote Kerk / leibedekking
931.200
Terrazzovloeren ambachtsschool Bergerweg
Boompoorthamei
Van Alckmaer v/h SVA
Restauratie Karenhuis, Krelagestraat
928.000
Stadstimmerwerf, Keetgracht
294.000
Woonwaard
Hof van Sonoy
250.000
Voormeer
400.000
Hofje van Bijleveld
vervallen
Van Alckmaer v/h SVA
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Verstrekt
t/m 2009

Verstrekt
in 2010

Verstrekt
Budgett/m 2010 overheveling

Nog te
besteden

-73.000
70.000

70.000

300.000

300.000

34.617
50.000

89.168

123.785
50.000

52.000

28.215

659.770

659.770

876.210

766.440

91.594
160.789
98.419
45.558

91.594
160.789
98.419
45.558

1.594
12.999
767

360.000

360.000

5.700

5.700

175.856
26.090
75.000

250.000

350.000

-1.210
-52.000
148.000

148.000

175.856

25.000

99.144

26.090
325.000

-25.000

350.000
250.000

230.000
675.000

230.000
675.000

60.000

60.000
500.000
500.000
-75.000
59.640

259.640

-150.000
-75.000
150.480

2.500.000

2.500.000

50.000

50.000

700.000

700.000

73.000

323.000

2.000.000
-350.000
-300.000
600.000

100.000
100.000

700.000
100.000

928.000
294.000

928.000
294.000

250.000
400.000

250.000
400.000

231.200
100.000
180.000

180.000

Project

4.g
4.h

5
5.a

5.b
5.c
5.d
6
6.a
6.b
6.c
7
7.a
7.b

8
8.a
8.b
9
9.a

10
10
11
11.a
11.b
11.c
11.d
12

Restauratie Appelsteeg 2-4-6 w.o. Huis met de Kogel
Nieuwbouw terrein voormalige Tesselschadeschool
bijdrage verplaatsen Pen-huisje
restauratie poort en doorgang Oudegrachtzijde
Stedelijke vernieuwing en Wonen
Binnenstedelijke ontwikkeling Paardenmarkt:
aandeel gemeente
aandeel Woonwaard
Verlichting: aanlichting binnenstad
Bijzondere woonvormen
Synagoge Hofstraat
Onderwijs- en welzijnsvoorzieningen
Interzuilaire locaties VMBO
Multifunctionele wijkvoorziening Vroonermeer
Wijkcentrum Oudorp
Herstructurering wijken
Schermereiland ('Rooie Dorp')
Revitaliseren Park Oosterhout
aandeel gemeente
aandeel Van Alckmaer v/h SVA
aandeel Woonwaard
Groen- en speelvoorzieningen
Reconstructies: Groen in de wijk
Realiseren van buurtgerichte speelvoorzieningen bij basisscholen
Veiligheid langzaam verkeer
Actieplan langzaam verkeer
Project "CityCircle"
Instellen fonds t.b.v. voorgenomen projecten 2008-2010
Sport
Sportaccommodaties, -voorzieningen, -activiteiten
Cultuur
Bijdrage aankoop schilderij Accijnstoren Jan ten Compe
Eenmalige bijdrage 5 mei comite en Stichting Tango Art
Bijdrage St. Alkmaar Historische Publicaties boekje Alkmaarse hofjes
Bijdrage St van Foreest
Fonds Alkmaar afwikkeling CAI
Totaal

CAI-bijdragen
na raad
18.12.2006

Verstrekt
t/m 2009

371.820

592.320

Verstrekt
in 2010

Verstrekt
Budgett/m 2010 overheveling

592.320

95.500
125.000

1.200.000
800.000
850.000
100.000

220.500
-95.500
-125.000

1.200.000
800.000
849.995
43.628
150.000

2.296

1.200.000
800.000
849.995
45.924
150.000

150.000

-5
54.076

7.000.000
861.000
354.000

7.000.000
860.880
354.113

7.000.000
860.880
354.113

-120
113

6.500.000

5.784.262

5.784.262

-715.738

1.201.800
186.680
614.520

734.422
110.432
363.523

1.567.000
400.000

1.567.000
400.000

1.567.000
400.000

1.010.000
55.000
870.000

1.010.000
55.000
870.000

1.010.000
55.000
870.000

1.100.000

910.774

467.378
76.248
250.997
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31.072.972

1.201.800
186.680
614.520

68.345

979.119

20.000
26.000

80.000
6.000
20.000
26.000

80.000
6.000

40.000.000

Nog te
besteden

3.310.202

34.383.174

120.881
80.000
6.000
25.000
26.000
750

5.000
750
5.616.826
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Jaarrekening

Balans met toelichting

Waarderingsgrondslagen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ontwikkeling opgekomen na balansdatum
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Balans gemeente Alkmaar per 31 december 2010
ACTIVA
ultimo 2010

bedragen in miljoenen euro

ultimo 2009

A. VASTE ACTIVA
I. Immateriële vaste activa

1,6

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het
saldo van agio en disagio
- kosten van onderzoek en ontwikkeling

0,5
1,1

II. Materiële vaste activa

0,9
0,0
0,9

363,6

- Investeringen met een economisch nut:
- in erfpacht uitgegeven gronden
- overige investeringen met economisch nut
- Investeringen met een maatschappelijk nut

62,1
258,4
43,1

III. Financiële vaste activa

318,5
62,6
221,4
34,5

34,3

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
Overige langlopende leningen u/g

32,3

2,1

0,9

16,4
15,8

16,9
14,5

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

totaal vaste activa

0,0

0,0

399,5

351,7

74,5

83,6

B VLOTTENDE ACTIVA
I. Voorraden
Grond- en hulpstoffen:
niet in exploitatie genomen bouwgronden
af: voorz plantekort Overstad
Onderhanden werken w.o. gronden in exploitatie:
a. boekwaarde B - complexen
af: voorz plantekorten NUON en Vroonermeer-Nrd
b. bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen
c. verdichtingslokaties
Gereed produkt en handelsgoederen

21,4
-1,8

23,7

57,8
-3,3
0,3
0,0
0,1

57,9

II. Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar:

0,3
1,6
0,1

47,2

1. Vorderingen op openbare lichamen
2. Overige vorderingen
af: voorz debiteuren en disc bouwvergunningen
3. Verstrekte kasgeldleningen
4. Rekening-couranten met niet-financiele instellingen

16,2
26,0
-0,9
5,9

III. Liquide middelen

42,7
18,6
18,5
-0,4
6,0
0,0

19,0

- banksaldi
- Kassaldi

19,0
0,0

IV. Overlopende activa

totaal vlottende activa

GENERAAL-TOTAAL ACTIVA
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10,1
10,1
0,0

0,3

0,5

141,0

136,9

540,5

488,6

PASSIVA
ultimo 2010

bedragen in miljoenen euro

ultimo 2009

A. VASTE PASSIVA
I.

Eigen vermogen

129,0

135,8

a. Algemene reserve

58,3

39,6

b. Bestemmingsreserves

75,6

87,5

c. Resultaat na bestemming

-4,9

8,7

II. Voorzieningen

35,7

1 voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
2 onderhoudsegalisatievoorzieningen
3 door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

50,5

8,9
7,0

12,2
11,2

19,8

27,1

III. Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer

224,4

- onderhandse leningen van:
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
binnenlandse banken en overige financiele instellingen
buitenlandse instellingen en banken
- overige binnenlandse sectoren
- waarborgsommen

0,4
207,1
7,5
7,9
1,5

totaal vaste passiva

188,0
0,5
171,4
7,5
7,3
1,3

389,1

374,3

93,6

49,6

B. VLOTTENDE PASSIVA
I. Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
a. overige schulden
b. banksaldi
c. kasgeldleningen

48,4
45,0
0,2

II. Overlopende passiva

34,5
14,9
0,2

57,8

overige vooruitontvangen bedragen

64,7

51,7

57,2

6,1

7,5

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen,
nog te besteden specifieke uitkeringen

totaal vlottende passiva

151,4

114,3

GENERAAL-TOTAAL PASSIVA

540,5

488,6

Garantstellingen
Gewaarborgde geldleningen

64,4
561,7

48,1
544,3
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Toelichting op de balans per 31 december
ACTIVA
A.

VASTE ACTIVA

Algemeen
De balans per ultimo 2010 is ingericht conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten, kortweg: BBV
I.

Immateriële vaste activa
boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio
en disagio
Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0,5
1,1

0,0
0,9

Totaal immaterieel vaste activa

1,6

0,9

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010:
Boekw Des/inves- AfschrijBijdr. Afwaar31-12 Teringen vingen derden deringen
2009

Boekw
31-12
2010

Kosten verbonden aan het sluiten van
geldleningen en het saldo van agio en
disagio
Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0,0
0,9

0,6
0,3

0,1
0,1

0,5
1,1

Totaal

0,9

0,9

0,2

1,6

Verminderingen betreffen de normale afschrijvingen (ca € 235.000); de vermeerderingen betreffen de kosten
van het sluiten van een nieuwe geldlening ad € 635.000 en planontwikkelingen in het kader van het masterplan voortgezet onderwijs en de kosten van voorbereiding en planontwikkeling op Overstad (€ 0,3 miljoen)

II.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden hierna onderverdeeld in investeringen met een economisch nut en
investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut.
Boekwaarde
31-12-2010

Boekwaarde
31-12-2009

Gronden uitgegeven in erfpacht
Overige investeringen met een economisch nut
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk
nut

62,1
258,4

62,6
221,4

43,1

34,5

Totaal materiële vaste activa

363,6

318,5

Van de in erfpacht uitgegeven gronden is in dit dienstjaar voor circa € 0,5 miljoen bloot eigendom verkocht.
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De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, gereedschappen, installaties en inventaris (incl. OPOA)
Overige materiële vaste activa

1,8
0,2
194,1
23,2
2,7
30,8
5,6

1,8
0,2
162,3
20,4
2,7
28,3
5,7

Totaal

258,4

221,4

Onder de gronden en terreinen is de boekwaarde (€ 1,5 milj) opgenomen van de verhuurde en onverhuurde
stukken grond van het beheercomplex, dus exclusief de gronden van het hiervoor opgenomen erfpachtcomplex. De (onder-)grond en terreinen welke onderdeel vormen van een bedrijfsgebouw zijn opgenomen onder
de bedrijfsgebouwen. Sportvelden en sportterreinen, onderdeel uitmakend van een sportcomplex zijn verantwoord onder de overige materiële vaste activa (accommodaties).De boekwaarde van de ondergrond van
de nieuwbouw aan de Helderseweg bedraagt ca € 0,3 miljoen.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Boekw Des/inves- Afschrij31-12
teringen vingen
2009

Bijdr
Derden

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Grond-, weg- en waterbouwk. werken
Machines, gereedsch., install. en invent.
Overige materiële vaste activa

1,8
0,2
162,3
2,7
20,4
28,3
5,7

39,8
0,6
3,5
6,6
0,4

5,0
0,6
0,7
3,4
0,5

0,1

Totaal

221,4

50,9

10,2

0,1

Afwaarderingen

3,1

0,7

3,8

Boekw
31-12
2010
1,8
0,2
194,1
2,7
23,2
30,8
5,6
258,4

Investeringen in de Bedrijfsgebouwen hebben plaatsgehad voor de brandweerkazerne € 2,7 miljoen, schoolgebouwen in het kader van het Masterplan VO zoals Willem Blaeu, Van der Meij en Jan Arentsz voor € 15
miljoen, herbestemming Ambachtschool € 6,2 miljoen en de realisatie van de Schelphoek-garage voor een
bedrag van € 12,2 miljoen.
Afwaardering heeft plaatsgehad inzake het vm brandweercomplex Nollenoor ad € 2,6 miljoen, afboeking van
een gedeelte van de voorbereidingkosten YXIE en afwaarderingen wegens sloop van de Matthiasschool en
de sportzaal Oudorp.
De vermeerderingen bij de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen voornamelijk reconstructies
cq sanering van rioleringsystemen.
Investeringen bij de Machines, gereedschappen, installaties en inventarissen zijn ondermeer gedaan ten
behoeve van de nieuwbouw brandweerkazerne ad € 1,0 miljoen, apparatuur parkeren voor ca € 0,9 miljoen,
voorbereiding uitbreiding theater De Vest van ca € 1,1 miljoen en nieuwbouw meldkamer ca € 0,6.
Ingaande 2010 maakt Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar (OPOA) geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke organisatie; de balanscijfers dienaangaande worden derhalve ook niet meer geconsolideerd in
de gemeentelijke balans opgenomen. De eliminatie van het bedrag van de materiële vaste activa ad € 0,7 is
als afwaardering verantwoord.
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De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had
het volgende verloop:
Boekw Des/inves- Afschrij31-12 teringen
vingen
2009
Grond-, weg- en waterbouwk. werken

34,5

10,1

Bijdr
Derden

Afwaarderingen

1,5

Boekw
31-12
2010
43,1

De vermeerderingen betreffen voor € 1,6 miljoen groenreconstructies, voor een bedrag van circa € 5,2
miljoen aan reconstructies van wegen, straten en pleinen, openbare verlichting € 0,6 miljoen en voor € 2,2
miljoen aan renovaties en reconstructies van kunstwerken/bruggen.

III.

Financiële vaste activa
Boekw Des/inves- Afschrij31-12
teringen vingen
2009

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
Overige langlopende leningen u/g
Bijdragen aan activa in eigendom van
derden
Totaal financiële vaste activa

0,9

1,2

16,9
14,5

1,4

Bijdr
derden

Afwaarderingen

Boekw
31-12
2010

2,1
0,5
0,1

16,4
15,8

0,0

0

32,3

2,6

0,6

0,0

34,3

Onder de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn opgenomen de aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (€ 0,4 miljoen) en die van de Nuon via de houdstermij GasKopNoordHolland (€ 0,4 milj).
In 2008 is ingestemd met de verkoop van de aandelen in Nuon aan het Zweedse Vattenfall. De verkoop
geschiedt in vier tranches in de jaren 2009, 2011, 2013 en 2015 van respectievelijk 50, 15, 15 en 20% van
de overnamesom. Voor de gemeente komt dit neer op een bedrag van bijna € 49 miljoen in totaal. Als de
laatste tranche betaalbaar is gesteld zal deze deelneming afgeboekt worden.
Onder langlopende leningen aan deelnemingen zijn opgenomen de aandelen van De Vest Horeca B.V. ten
bedrage van € 0,1 miljoen. Omdat de B.V. nog bestaat is het bedrag ad € 0,1 miljoen ook opgenomen onder
de passiva, onderdeel bestemmingsreserves.
Bij de afname van de aan woningbouwverenigingen verstrekte geldleningen ad € 0,4 miljoen gaat het om
reguliere aflossingen.
Toevoegingen betreft onder andere een deelneming in de CV Overstad ten bedrage van € 1,2 miljoen en
leningen in het kader van Stimulering Volkshuisvesting inzake Startersleningen en Duurzaamheidsleningen
voor een bedrag van € 0,8 miljoen.
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B.

VLOTTENDE ACTIVA

I.

Voorraden
boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

21,4
-1,8

23,7

57,8
-3,3
0,3

57,9

0,1

0,1

74,5

83,6

Grond- en hulpstoffen:
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
af: voorziening plantekort
Onderhanden werken w.o. gronden in exploitatie:
- bouwgronden in exploitatie
af: voorziening plantekorten
- bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen
- verdichtingslocaties
Gereed product en handelsgoederen

0,3
1,6

Totaal

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden wordt het volgende overzicht gegeven:
Boekwaarde 31-122009

Investeringen
/ kosten

Opbrengsten

Huiswaard-Overstad
Sportcomplex Herenweg
Muiderwaard 396-398
Vroonermeer Noord
St. Jorisstraat (3 panden)

21,0
0,2
0,7
1,2
0,6

0,1

0,3

- 0,3

Totaal niet in expl.
genomen bouwgronden

23,7

-0,8

Naar
gronden
in exploitatie

1,2
-0,6

0,3

1,2

Boekwaarde 31-122010
20,8
0,2
0,4
0,0
0,0

Verwervingsprijs per
m2
€ 459
€ 21
€ 169

21,4

De boekwaarde van Muiderwaard 396-398 is conform BBV voorschriften verlaagd naar de marktwaarde van
de grond en contant gemaakt uitgaande van mogelijke verkoop in 2016.
Voor de Vroonermeer- Noord is in 2010 een grondexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad, dus de
boekwaarde per 31-12-2009 is in 2010 overgeboekt naar de bouwgronden in exploitatie.
De lasten en baten van Huiswaard-Overstad komen voort uit het tijdelijk beheer van het gebied. Ten slotte is
de boekwaarde van de panden aan de St. Jorisstraat ingebracht in de investering Realisatie YXIE (conform
raadsbesluit).
Voor het geprognosticeerde verlies op de exploitatie van Overstad is een voorziening getroffen ad € 1,8
miljoen; dit bedrag is hier in mindering genomen.
Verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden 2010:
Investeringen /
kosten

Opbrengsten

43,0
3,5
0,0
11,4
0,2
-0,2

5,0
0,3
2,1
2,7
0,2
0,1

3,1

Totaal bouwgronden in exploitatie
af: voorzieningen plantekorten

57,9

10,4

10,5

57,8
-3,3

Totaal

57,9

10,4

10,5

54,5

Bouwgronden in exploitatie:
Boekelermeer Zuid
NUON-terrein
Vroonermeer Noord
De Nollen
2e fase Viaanse Molen
Polderhof
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7,4

Naar
gronden
in exploitatie

Balanswaarde
31-122010

Boekwaarde 31-122009

44,9
3,8
2,1
6,7
0,4
-0,1

Boekwaarde 31-122009

Investeringen /
kosten

Opbrengsten

Naar
gronden
in exploitatie

Balanswaarde
31-122010

Bouwterreinen in uitgenomen
bestemmingsplannen:
Rekerdijk vh Mobi
Geestmolen

0,1
0,2

0,0

0,1
0,2

Totaal bouwterr. in uitgen. best.plannen

0,3

0,0

0,3

Verdichtingslocaties:
Jaagpad Oost
Wagenmakerstraat
Geert Groteplein e.o.
Geert Groteplein Noordzijde
Doelenveld

0,0
1,6
0,0
0,0
0,0

Totaal verdichtingslocaties
Totaal in exploitatie genomen

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1

1,7
0,1

1,6

0,2

1,8

0,0

59,8

10,6

12,4

54,8

De investeringen/kosten bij de bouwgronden in exploitatie bestaan voor ruim één derde uit rentebijschrijving op de boekwaarde (€ 3,6 miljoen). De beheer- en planontwikkelingskosten van alle bouwgronden in
exploitatie bedraagt € 2,9 miljoen. Ook is er voor € 2,2 miljoen bouw- en woonrijp gemaakt, grotendeels in de
Nollen-Oost. Ten slotte is er voor € 0,9 miljoen aan grond verworven.
De opbrengsten bestaan uit € 9,2 miljoen verkoopopbrengsten in de Boekelermeer Zuid 2 (€ 2,0 miljoen) en
de Nollen-Oost (€ 7,2 miljoen). De opbrengsten bestaan voor de rest uit € 1,3 miljoen rentebaten op de
boekwaarde. Voor de berekende tekorten op de exploitatie van het NUON-terrein en de Vroonermeer-Noord
zijn voorzieningen getroffen voor in totaal € 3,3 miljoen;deze voorzieningen komen in mindering op de activa.
Bij de uitgenomen bestemmingsplannen zijn in 2010 geen verkopen gerealiseerd; er is wel een bijdrage
van € 0,1 miljoen ontvangen.
De investeringen/kosten bij de verdichtingslocaties bestaan uit: rentelasten (€ 0,2 miljoen) over de boekwaarde en € 0,1 miljoen aan sloopkosten van de woningen aan de Wagenmakersstraat.
De opbrengsten bestaan uit de overdracht van de woningen aan de Wagenmakerstraat voor € 1,7 miljoen en
rentebaten (€ 0,1 miljoen) over de boekwaarde.

II.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of korter kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Boekwaarde
boekwaarde
31-12-2010
31-12-2009
1. Vorderingen op openbare lichamen
2. Overige vorderingen (derden)
3. Verstrekte kasgeldleningen
4. Rekening-couranten met niet-financiële instellingen

16,2
25,1
5,9

18,6
18,1
6,0
0,0

Totaal

47,2

42,7

Onder de vorderingen op openbare lichamen is begrepen de nog te ontvangen BTW en BCF-gelden van het
Rijk ten bedrage van ruim € 13,1 miljoen.
Er is nog overleg gaande met de provincie over de eindafrekening Bus on Line. Daarover bestaat verschil
van inzicht. Dat zou kunnen leiden tot onvoorziene tegenvallers.
Onder de overige vorderingen zijn opgenomen nog te ontvangen bedragen in het kader van de ontwikkeling
van het Jaagpad ad € 4,3 miljoen en uitvoeringskosten Bus on Line, BDU van circa € 8 miljoen. Op het
bedrag van de overige vorderingen zijn de voorzieningen voor dubieuze debiteuren, discutabele
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bouwvergunningen en Kredietrisico’s ad € 0,9 miljoen in mindering gebracht. De hoogte van deze
voorziening wordt, op basis van analyse, voldoende geacht om non-incasso te kunnen ondervangen. Per
balansdatum is circa € 5,9 miljoen aan kasgeldleningen uitgezet. Van de reeds hiervoor genoemde
eliminatie van de OPOA-balansbedragen is het bedrag van de vorderingen op openbare lichamen verlaagd
met circa € 1,5 miljoen en bij de overige vorderingen tot een bedrag van ca € 0,2 miljoen.

III.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

Banksaldi
Kassaldi

19,0
0,0

10,1
0,0

Totaal

19,0

10,1

Opgenomen zijn de diverse bank- en girorekeningen en (voorschot)kassen. De betreffende saldi sluiten aan
bij de laatste dagafschriften van de te onderscheiden bankinstellingen resp. de laatste kasopnamen.
Eliminatie heeft plaatsgehad van het OPOA-balansbedrag van liquide middelen tot een bedrag van € 5,1
milj.

IV.

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:
Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen bedragen

0,3

0,5

Totaal

0,3

0,5

Deze posten bevatten grotendeels zogeheten neutrale rekeningen die voor het grootste gedeelte in het
begin van het nieuwe dienstjaar afgewikkeld worden.
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PASSIVA
A.

VASTE PASSIVA

I.

Eigen vermogen

Een overzicht van de gemeentelijke reserves en voorzieningen is als bijlage opgenomen in dit boekwerk.

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

a. Algemene reserve

58,3

39,6

b. Bestemmingsreserves

75,6

*

c. Resultaat na bestemming

-4,9

**

Totaal

129,0

87,5
8,7

135,8

In een afzonderlijk overzicht wordt het verloop van de in 2010 ingestelde reserves weergegeven en wordt de
aard en reden op nieuwe reserves afzonderlijk toegelicht evenals de mutaties die hebben plaatsgehad. Voor
de andere reserves wordt verwezen naar de nota ‘reserves en voorzieningen’ van 2006 (raadsbesl. 1-22007, bijlage 16). Conform het wijzigingsbesluit BBV (staatsblad 10 juli 2007 nr. 278) is het onderscheid
tussen de twee types bestemmingsreserves verdwenen omdat er feitelijk geen verschil is.
Algemene reserve
Naast de toevoeging van het resultaat vorig dienstjaar ad € 7,1 miljoen betreffen de overige stortingen
vrijval van bestemmingsreserves ten gunste van de Algemene reserve tot een bedrag van € 11,7 miljoen.

** Het resultaat na bestemming 2009 is door een fundamentele fout onder voorzieningen aangepast (zie
toelichting voorzieningen). Dat geeft een voordelig effect van € 626.000 dat in 2010 aan de algemene
reserve is toegevoegd.
II.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn als volgt onderverdeeld:
boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

1. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
2. Onderhoudsegalisatievoorzieningen
3. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

8,9
7,0

*

12,2
11,2

19,8

*

27,1

Totaal

35,7

50,5

In een afzonderlijk overzicht wordt het verloop van de in 2010 ingestelde voorzieningen weergegeven en
wordt de aard en reden afzonderlijk toegelicht evenals de mutaties die hebben plaatsgehad. Voor de andere
voorzieningen wordt verwezen naar de nota ‘reserves en voorzieningen’ van 2006 raadsbesluit 1-2-2007,
bijlage 16). Eliminatie heeft plaatsgehad van het OPOA-balansbedrag ad € 6,1 miljoen.
* Deze bedragen wijken door technische correcties op grond van de BBV af van in de jaarrekening 2009 in
de eindbalans en de toelichting daarop opgenomen bedragen.
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III.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen bedragen is als volgt:
boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- buitenlandse instellingen en banken
- overige binnenlandse sectoren
- waarborgsommen

0,4
207,1
7,5
7,9
1,5

0,5
171,4
7,5
7,3
1,3

Totaal

224,4

188,0

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010
Saldo
31-12009

Vermeerderingen

Onderhandse leningen
Door derden belegde gelden

186,7
1,3

36,4
0,1

0,1

223,0
1,4

Totaal

188,0

36,5

0,1

224,4

Aflossingen

In onderstaand overzicht staan de rentelasten van de langlopende leningen over het jaar 2010
Rekening
2009
Rente onderhandse geldlening
8,5
Afsluitprovisie langlopende geldleningen
0,1
Totaal
8,6

B.

Saldo
31-12-2010

Rekening
2010
8,4
0,1
8,5

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal

I.

Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

93,6
57,8

49,6
64,7

151,4

114,3

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

a. overige schulden
b. banksaldi
c. kasgeldleningen

48,4
45,0
0,2

34,5
14,9
0,2

Totaal

93,6

49,6
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Eliminatie heeft plaatsgehad van het OPOA-balansbedrag van de overige schulden ad € 1,2 miljoen.
II.

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde
31-12-2010
Vooruitontvangen bedragen - nog te betalen bedragen
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te
besteden specifieke uitkeringen
Totaal

boekwaarde
31-12-2009

51,7

*

57,2

6,1
57,8

*

7,5
64,7

De overige vooruitontvangen bedragen betreffen onder meer de van de voorzieningen overgehevelde
afkoopsommmen erfpacht ad € 46,2 miljoen (correctie in kader BBV) en een aantal tussenrekeningen
waarvan de saldi in de meeste gevallen in 2011 worden afgewikkeld. Eveneens heeft ook hier eliminatie
plaatsgehad van de OPOA balansbedragen ad € 0,3 miljoen.
Ingevolge aanpassingen in de BBV zijn de (nog) niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en
Nederlandse overheidslichamen met een specifieke aanwendingsrichting opgenomen onder de overlopende
passiva.
Sector

Saldo
1-1-2010

Toevoegingen

Vrijgevallen

Saldo
31-12-2010

Realisatie
Samenleving
Stadsontwikkeling

2,6
4,9

1,1
1,3
2,1

0,2
0,6
5,1

0,9
3,3
1,9

Totaal

7,5

4,5

5,9

6,1

In een afzonderlijke bijlage wordt een specificatie gegeven van alle te onderscheiden beklemde middelen
met een toelichting per beklemd middel.
Borg- en garantstellingen
Het in de balans, buiten de balanstelling, opgenomen bedrag voor gewaarborgde geldleningen kent het
volgende verloop:
Oorspronkelijk
bedrag

Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

36,4
7,1

24,3
7,0
33,1
64,4

10,2
7,4
30,5
48,1

a. gemeentegaranties
b. hypotheekfonds overheidspersoneel
c. als deelnemende gemeente VVI voor HVC
Totaal

43,5

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen wordt als volgt weergegeven:
Oorspronkelijk
Bedrag

Boekwaarde
31-12-2010

boekwaarde
31-12-2009

615,5

561,7

544,3

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de in de rekening opgenomen overzichten.
* Deze bedragen wijken door technische correcties op grond van de BBV af van in de jaarrekening 2009 in
de eindbalans en de toelichting daarop opgenomen bedragen.
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Waarderingsgrondslagen
1. Algemeen
Bij de gemeente Alkmaar is een kadernota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid opgesteld met
inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit is een nadere
uitwerking van artikel 10 van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet.
Vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (het bedrag van
de investering), verminderd met de afschrijvingen (incl. extra afschrijving).
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij
eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).
De overige activa met economisch nut en de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut zijn geactiveerd voor het bedrag van de investering verminderd met de afschrijvingen.
Bijdragen van derden met een directe relatie tot het actief zijn op de waardering in mindering gebracht.
Reserves zijn niet in mindering gebracht op de activa met een economisch nut doch afzonderlijk onder de
passiva opgenomen (bruto-activering); bij investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut zijn
(bestemmings)reserves wel in mindering gebracht.
Op gronden wordt niet afgeschreven. De financiële vaste activa (waaronder de verstrekte geldleningen aan
woningcorporaties en andere rechtspersonen en deelnemingen) zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Onder de deelnemingen vallen ook de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten die opgenomen zijn
tegen de verkrijgingsprijs, evenals de effecten.
Voor wat betreft de afschrijvingstermijnen van de materiële en immateriële vaste activa (artikel 51 BBV)
wordt verwezen naar de kadernota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid, vastgesteld bij
raadsbesluit van 7 februari 2008, bijlage 24.
Samengevat komt het er op neer dat op de onder de immateriële vaste activa vallende kosten van geldleningen c.a. een afschrijvingstermijn van toepassing is die maximaal gelijk is aan de looptijd van de lening
terwijl de kosten van onderzoek en ontwikkeling worden afgeschreven in maximaal vijf jaar.
De afschrijvingstermijn op de materiële vaste activa varieert, afhankelijk van de soort van investering, van 5
tot 50 jaar.
Vlottende activa
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De vorderingen zijn onder
aftrek van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren en discutabele bouwvergunningen gewaardeerd
tegen de nominale waarde evenals de liquide middelen.
Passiva
Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De reserves
worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder de bestemmingsreserves
zijn ook die reserves opgenomen welke dienen ter afdekking van kapitaallasten van geactiveerde kosten met
een economisch nut en de egalisatierekeningen (t.b.v. opvang ongewenste schommelingen in tarieven die
aan derden in rekening worden gebracht. Waardering heeft plaats tegen nominale waarde.
De voorzieningen zijn gevormd voor situaties waarin sprake is van een te kwantificeren financiële
verplichting of een financieel risico. De omvang van de voorzieningen is gebaseerd op de inschatting van de
verplichting c.q. het financieel risico.
Ook zijn voorzieningen gevormd voor verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig
gespreid zijn van bepaalde kosten. De waardering heeft plaatsgevonden tegen de nominale waarde.
De langlopende schulden (w.o. opgenomen vaste geldleningen en afkoopsommen) zijn gewaardeerd tegen
de nominale waarde en conform de aflossingsschema's opgenomen. De kortlopende schulden zijn
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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2.

Specifiek

Beheercomplex panden en gronden
De activa van het beheercomplex (gronden en panden) zijn grotendeels opgenomen tegen taxatie- c.q.
rendabele waarde op het moment van inbreng in het beheercomplex. Op de boekwaarde van de gronden en
de af te stoten panden wordt niet afgeschreven; op de boekwaarde van de overige panden wordt wel
afgeschreven.
Grondexploitatie
Voor de onderhanden werken inzake grondexploitatie wordt de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs gevormd
door de kosten van grondverwerving, bouw- en woonrijp maken en rentebijschrijving. De opbrengsten van
de grondverkopen, de ontvangen bijdragen en rente-opbrengsten zijn hierop in mindering gebracht. Tevens
zijn de voor- resp. nadelige exploitatiesaldi met de boekwaarde verrekend. Afschrijvingen worden niet toegepast. De boekwaarde is verminderd met de voorziening voor geprognosticeerde nadelige resultaten. Voor
de stadsuitlegplannen waarvoor nog geen bouwexploitatieberekening is opgesteld en de verdichtingslocaties
geldt een zelfde waarderingssystematiek.
De bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen zijn gewaardeerd of tegen kostprijs, of tegen een
lagere marktwaarde of taxatiewaarde op basis van reeds eerder gerealiseerde opbrengsten.
Beklemde middelen (verstrekte gelden met een specifieke aanwendingsrichting)
Met ingang van het begrotingsjaar 2008 dienen als gevolg van een wijziging in de BBV de beklemde
middelen onder de overlopende passiva verantwoord te worden (BBV artikel 49b). De hoogte van de
opgenomen bedragen is overeenkomstig de door de geldgevers verstrekte subsidies en/of bijdragen.
Wet- en regelgeving
Bij het opstellen van de jaarstukken 2010 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) uitgangspunt. Aan de daarin opgenomen minimumeisen voor de verantwoording van het
financieel beheer wordt voldaan. Conform artikel 4 BBV is de indeling van de jaarstukken 2010 identiek aan
de begroting 2010.
Resultaatbepaling
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten gaat uit van het begrotingsstelsel van
baten en lasten. Hierbij worden baten en lasten opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in
het betreffende jaar hebben geleid. Alle baten en lasten zijn bruto verantwoord. Bij de toepassing van de
waarderings- en afschrijvingsmethoden wordt het toerekeningsbeginsel in acht genomen. Op grond hiervan
worden de baten en lasten, alsmede risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar,
verwerkt in de rekening van het betreffende jaar.
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Niet in de balans opgenomen langlopende verplichtingen
Voormalig personeel
a.
Naar verwachting maken ca. 93 personen in het dienstjaar 2010 gebruik van de gemeentelijke FPUregelingen vanuit het ABP. Gemeentelijke aanvulling op de FPU-regeling voor 93 personen.
b.
Tevens dient uit hoofde van de overeenkomst met het ABP inzake FPU-suppletie de gemeente voor
116 werknemers de lasten voor aanvullende uitkeringen zelf te vergoeden.
c.
Totale kosten voor de onder punt a. en b. genoemde regelingen over het dienstjaar 2010 bedragen
ca. € 645.000. Als gevolg van een hogere instroom dan uitstroom van personeel in de FPU-regeling
zullen, de eerst komende 5 jaar, ca. 15 personen extra per jaar van deze regeling gebruik maken.
Kosten lopen de komende jaren op tot € 800.000.
d.
De gemeente heeft verplichtingen tegenover 3 wachtgelders: kosten jaarlijks ca. € 20.000.
Vakantiegeld personeel
Per 31 december 2010 is verschuldigd over de periode juni t/m december 2010 een afgerond bedrag van
€ 1.765.000 voor gemeentepersoneel (vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand mei uitgekeerd over de
afgelopen twaalf maanden).
Afdrukapparatuur
Eind 2009 is de afdrukapparatuur gemeentebreed aanbesteed voor een periode van 5 jaar.
Huur apparatuur per jaar incl. btw € 166.341
Catering
Medio 2009 is de catering voor de locaties Mallegatsplein / Langestraat en Herculesstraat aanbesteed.
Per jaar incl. btw € 280.351.
Schoonmaakkosten
Eind 2009 zijn de schoonmaakdiensten aanbesteed hetgeen resulteerde in een tweetal contracten.
Perceel 1 – Bedrijfsgebouwen en parkeergarages totaal per jaar incl. btw € 494.300.
Perceel 2 –Sportgebouwen en de Vest totaal per jaar incl. btw € 220.423.
Leasing:
- rolstoelen, scootmobiels, etc.: € 131.000 per maand.
- auto's sociale recherche: € 8.000 per maand.
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Ontwikkelingen opgekomen na balansdatum
De Vest
De Raad heeft bij besluit d.d. 28 april 2011 de capaciteitsuitbreiding van het theater De Vest stopgezet en
besloten tot nieuwbouw revitalisatie van een theater op langere termijn. De raad zal nog een definitief besluit
nemen over de financiële afwikkeling.
Dit heeft tot gevolg dat een belangrijk gedeelte van de reeds gemaakte voorbereidingskosten, tot en met
2010 ruim € 1,6 miljoen bedragende, in 2011 zal worden afgeboekt.
YXIE
De raad heeft op 5 juli 2011 besloten te stoppen met het project YXIE en heeft het college opgedragen voor
1 december 2011 een voorstel te presenteren voor passende huisvesting voor Provadja en voor 1 januari
een voorlopig ontwerp voor het Doelenveld aan te leveren.
Door het project te stoppen wordt er € 1,9 miljoen afgeschreven aan kosten voor voorbereidingen en
verplichtingen. Daar tegenover staat een vrijval van € 0,9 miljoen voorziening onderhoud gebouwen en
€ 1,4 miljoen grondexploitatie. Van deze laatste is € 750.000 vrijgevallen in het rekeningresultaat 2010 gelet
op het BBV.
Van de voorziene subsidie van € 0,8 miljoen valt € 0,4 miljoen structureel vrij. Bezien moet worden of een
deel hiervan nodig is voor de exploitatie van Provadja in een nieuwe passende huisvesting.
Met sponsors en subsidiënten wordt overleg gevoerd met het verzoek hun bijdrage te besteden aan de
huisvesting van Provadja. Tevens loopt een bindende adviesprocedure. Verwacht wordt dat hierover in de
loop van het jaar uitsluitsel komt.

Ontwikkelingen opgekomen na 27 mei 2011
Taqa
Op 8 augustus jl. heeft de Raad van State de vergunningen van Taqa geschorst bij wijze van voorlopige
voorziening. Taqa verwacht nu, bij een gunstige uitspraak in de beroepsprocedure, medio 2012 met de
werkzaamheden te kunnen aanvangen.
De overdracht (en betaling) van het leidingtracé was in de grondexploitatie voorzien in 2011, die van de
bouwkavel in 2012, op het moment dat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is. De overdracht van de
overige gronden is gekoppeld aan de gemeentelijke bekendmaking van de bouwvergunning, dus die wijzigt
niet als gevolg van deze vertraging.
Dit betekent vooralsnog dat alleen de overdracht van het leidingtracé met 1 jaar vertraagt. Het gaat om een
bedrag van € 6,8 miljoen berekend naar prijspeil 2010. Indexering vindt plaats op basis van het CBS cijfer
CPI alle huishoudens. Als het project om welke reden dan ook geen doorgang vindt, dan vervalt de door
TAQA gedane aanbetaling van € 4,3 miljoen aan de gemeente als volledige vergoeding voor voorbereidende
werkzaamheden en reeds gemaakte kosten. De gemeente is dan vrij om de bouwrijpe gronden te verkopen
aan derden.
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Programmarekening
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Overzicht mutaties met reserves (per saldo) per programma
Toelichting programmarekening
Incidentele baten en lasten
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Overzicht lasten, baten en resultaatbestemming per programma 2010
begroot
primitief
x € 1.000
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12

Algemeen bestuur
Burgerrelaties
Veiligheid
Bereikbaarheid
Economie en toerisme
Onderwijs en jeugd
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
Sport
Zorg
Werk, participatie en inkomen
Milieu en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Totaal lasten/baten
Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming (totalen) ***
Resultaat na bestemming (totalen) ***

begroot
na 3e wijziging

werkelijk

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

14.519
5.948
10.613
17.320
2.717
42.455
17.653
10.557
21.033
68.169
27.603
56.326

-1.163
-1.713
-31
-8.310
-694
-25.682
-2.936
-3.415
-1.504
-48.238
-16.939
-48.243

13.356
4.235
10.582
9.010
2.023
16.773
14.717
7.143
19.528
19.931
10.663
8.083

15.533
6.059
10.636
16.226
3.062
22.689
17.315
10.300
26.977
76.615
25.885
71.904

-973
-1.850
-131
-9.180
-694
-3.565
-2.936
-3.444
-3.360
-53.585
-16.870
-65.043

14.560
4.209
10.504
7.046
2.368
19.124
14.379
6.856
23.617
23.030
9.016
6.861

16.217
5.849
11.194
20.240
2.809
21.602
17.522
10.391
26.538
76.014
28.146
49.048

-4.522
-1.872
-239
-11.533
-778
-3.578
-3.274
-3.914
-3.752
-54.521
-19.235
-36.819

11.695
3.977
10.955
8.707
2.031
18.024
14.248
6.477
22.786
21.493
8.911
12.229

294.914

-158.869

136.045

303.200

-161.630

141.570

285.570

-144.037

141.533

3.806

-132.248

-128.442

4.015

-139.079

-135.064

6.693

-141.469

-134.776

298.720

-291.117

7.603

307.215

-300.709

6.506

292.263

-285.506

6.757

1.704

-9.307

-7.603

23.587

-29.465

-5.878

24.177

-26.012

-1.835

300.424

-300.424

0

330.802

-330.174

628

316.440

-311.518

4.922

* De toelichting op de afwijkingen tussen werkelijk resultaat en de begroting na 3e wijziging is, per programma, opgenomen in de
programmaverantwoording in het jaarverslag, conform artikel 28.
* De toelichting op de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen in de programmaverantwoording in het jaarverslag.
*** In het overzicht mutaties met reserves zijn de totalen resultaatbestemming en resultaat na bestemming per programma opgenomen.
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Overzicht mutaties met reserves (per saldo) per programma 2010
begroot
primitief
Mutaties met reserves per saldo:
P01 Algemeen bestuur
P02 Burgerrelaties
P03 Veiligheid
P04 Bereikbaarheid
P05 Economie en toerisms
P06 Onderwijs en jeugd
P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
P08 Sport
P09 Zorg
P10 Werk, participatie en inkomen
P11 Milieu en leefomgeving
P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal

Resultaat na bestemming per programma:
P01 Algemeen bestuur
P02 Burgerrelaties
P03 Veiligheid
P04 Bereikbaarheid
P05 Economie
P06 Onderwijs
P07 Cultuur en oudheidkunde
P08 Sport
P09 Zorg
P10 Werk, participatie en inkomen
P11 Milieu en leefomgeving
P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal

Begr. na
3e wijz.

Werkelijk

3.573
0
0
-1.000
0
640
-419
307
0
3.235
489
778
0
7.603

2.578
0
40
-1.000
110
1.722
-810
53
814
3.323
-180
-773
0
5.877

2.096
0
40
-1.000
50
1.261
-788
59
221
908
-148
-1.575
711
1.835

9.782
4.234
10.583
10.011
2.024
16.133
15.136
6.836
19.529
16.696
10.174
7.304
-128.442
0

11.982
4.209
10.464
8.047
2.258
17.402
15.189
6.803
22.804
19.706
9.195
7.633
-135.064
628

9.600
3.977
10.915
9.706
1.980
16.763
15.037
6.418
22.565
20.585
9.059
13.804
-135.487
4.922
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Toelichting Programmarekening 2010
Analyse van de afwijkingen Begroting - Rekening 2010, zoals die in het jaarverslag onder de programma's in de toelichting zijn vermeld
Niet begrote
(x € 1.000)
Activiteiten
meevallers
Stelposten
Bedrijfsvoering
Totaal
P01 Algemeen bestuur
50
1.976
1.185
-464
2.747
P02 Burgerrelaties
-72
277
205
P03 Veiligheid
-170
25
-302
-447
P04 Bereikbaarheid
-1.695
45
-17
-1.667
P05 Economie
137
100
237
P06 Onderwijs
226
74
307
607
P07 Cultuur en oudheidkunde
-16
67
66
117
P08 Sport
345
16
361
P09 Zorg
-188
112
318
242
P10 Werk, participatie en inkomen
-303
218
-1.091
-1.176
P11 Milieu en leefomgeving
-289
161
226
98
P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
-5.805
327
-346
-5.824
* Deze toelichting op de programmarekening bevat een overzicht van de afwijking van Begroting en Rekening conform artikel 28. Nadere tekstuele toelichtingen staan per programma opgenomen in het jaarverslag.
* In het Totaal is inbegrepen voor programma P01 Onvoorzien, P10 'Neutrale' post gedekt in programma P01, P12 Grondexploitatie
Begrotingsrechtmatigheid
De afwijkingen op de programma’s zijn beoordeeld op begrotingsrechtmatigheid. Op de programma’s 'Algemeen bestuur' (progr 1), ‘Veiligheid’ (progr 3), ‘Bereikbaarheid’ (progr 4), 'Cultuur en oudheidkunde' (progr 7),
'Sport' (progr 8) en ‘Milieu en leefomgeving’ (progr 11) is het exploitatieresultaat lager dan was begoot.
- Programma 1 Algemeen bestuur (saldo hogere lasten 411 k€)
tijdig gemelde overschrijding (263 k€)
Bijdrage initiatief VNG-internationaal mbt natuurramp Haiti
Onderzoeken o.a. naar regionale samenwerking en programmamanagement Alkmaar kennisstad
Nadeel compensatie bij ondersteuning verzekering en risicomanagement
Lasten stadsregiseur
direct gerelateerde opbrengsten (203 k€) Salarislasten Raadsleden
Stelpost CAO verhoging op programma 01
voortzetting bestaand beleid (99 k€)
Oude regeling kapitaal en risicoverzekering pensioenen wethouders
Correctie op loonheffing tbv kerstpakketten personeel
open einde regeling (55 k€)
Hogere lasten op voormalig personeel
- Programma 3 Veiligheid (saldo hogere lasten 558 k€)
voortzetting bestaand beleid (343 k€)
BIBOB-traject Achterdam
FLO kosten oud personeel
Taakoverdracht Brandweer naar Veiligheidsregio
tijdig gemelde overschrijding (213 k€)
Externe inhuur tbv reorganisatie Brandweer
direct gerelateerde opbrengsten (119 k€) Stelpost CAO verhoging op programma 01
Overige vergoedingen cafetariamodel en maaltijdvergoedingen
- Programma 4 Bereikbaarheid (saldo hogere lasten 3.963 k€)
direct gerelateerde opbrengsten (3.369 k€) Bus-On-Line provinciale subsidies en eigen gemeentelijk investeringsdeel
Project ophogen bushaltes provinciale bijdrage
voortzetting van bestaand beleid (477 k€) Asfaltschade; Boomwortelschade
Niet verhaalbare schade oneigenlijk gebruik openbare weg
overig (45 k€)
Hogere kosten schoonmaken parkeergarages
- Programma 7 Cultuur en oudheidkunde (saldo hogere lasten 214 k€) direct gerelateerde opbrengsten (162 k€) 1% regeling kunstwerken
uitgaande subsidie jeugd cultuurfonds
voortzetting van bestaand beleid (23 k€)
stijgende electriciteitstarieven
overig (27 k€)
aanpassing huisstijl en hogere lasten voor publiciteit
- Programma 8 Sport (saldo hogere lasten 91k€)
direct gerelateerde opbrengsten (76 k€)
het aanbrengen van een sedumdak op sportcomplex De Oosterhout
overig (12 k€)
kleine aanschaffingen
- Programma 11 Milieu en leefomgeving (saldo hogere lasten 127 k€)
voortzetting van bestaand beleid (405 k€) Meer strooien van zout en extra inzet sneeuwschuiven
direct gerelateerde opbrengsten (132 k€) Aanpassingen uitbreiden Begraafplaats
Hogere lasten waterambassadeur
overig (42 k€)
Hogere lasten in het kader van Wet Bodem bescherming
Ook de correcties, die zijn doorgevoerd na het opstellen van de oorspronkelijke versie van de jaarrekening, voldoen aan begrotingsrechtmatigheid: deze zijn juist tot stand gekomen door het alsnog juist
toepassen van raadsbesluiten en wet- en regelgeving (BBV).
Voor de besteding van de post onvoorzien wordt verwezen naar het onderdeel jaarverslag, programma Algemeen Bestuur (blz. 13).
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Overzicht incidentele posten verwerkt in rekening 2010
(bedragen x € 1.000)
prod/ Omschrijving
kpl

Bedrag
Lasten
Baten

Concernstaf
4 Veiligheidshuis (incidenteel in 2010 en 2011)
Aanv. budget Veiligheidshuis (incidenteel in 2010)
Aanjaagbudget Integrale Veiligheid (ook in 2010 en 2011)
DU Leefbaarheid en veiligheid (ook in 2011)
Totaal
Sector concernondersteuning
51 Aanpassing pakketten door SEPA, digitale nota en e-facturatie
(in de 3e begrotingswijziging is 60.000 van de 75.000 verschoven naar 2012)
Totaal

8
9
10
12

13

14

15
28

29
30

Sector Samenleving
subsidie onderwijs aan ouderen
risico jongeren
kindermishandeling
subsidie oranje huis st Blijf
subsidie ex gedetineeerde opvang (2010-2011)
subsidie huiselijk geweld
taalcoaches tot 2012
bewonersinititaiteven (voucherregeling over wijk)
bewonersinititaiteven (voucherregeling over wijk overdie t/m 2011)
wijgericht inburgering tot 2012
ama project provincie aug 2009-juli 2010
ama project rijk aug-dec 2010
subsidie inburgering op stap
extra inburgeringstrajecten via participatie budget
extra inburgeringstrajecten bonus via gemeente fonds
subsidie TJ 3 project
participatie team allochtone vrouwen
ontmoetingsactiviteiten migranten tot 2012
meedoen in de buurt speciaal sociaal
cultuurbereik tot en met 2011
cultuurfonds
kunstwerken vroonermeer, overdie en brandweerkazerne
impulse combiniatie function sport, cultuur en onderwijs t/m2012
te laag op de balans opgenomen verplichting huishoudelijke
verzorging door gebrekkige facturering grootste zorgleverancier
vrijval van een in de begroting opgenomen stelpost
afwikkelingsverschillen projecten
vervallen esf-subsidie wsb Overdie
ontvangsten op reeds afgeboekte leningen; inc baten personeel
Totaal

Sector Realisatie
34 Project Bus-on-line
38 Paviljoen 2030/Onttrekking reserve
Herhuisvesting Bergerweg 1, raadsbijlage 165/2008 en raadsbijlage
72/2009/Onttrekking aan reserve concrete maatregelen economische crisis tbv
7 Bergerweg 1 en aan reserve herhuisvesting Bergerweg
Verbetering binnenklimaat/Onttrekking aan reserve concrete maatregelen
economische crisis tbv verbetering binnenklimaat
Aanbrengen energiezuinige verlichting gymnastieklokalen/Onttrekking aan
reserve concrete maatregelen economische crisis tbv energiezuinige verlichting
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80
110
80
230
500

0

15
15

15
142
80
240
69
59
84
345
102
275
84
44
200
461
436
200
27
20
390
150
26
146
497

0

142
240
69
65

45
84
44
461
200

390
26
136

915
-112
-28

4.867

-207
71
1.766

1.889
50

1.889
50

357

357

218

218

0

0

Overzicht incidentele posten verwerkt in rekening 2010
(bedragen x € 1.000)
prod/ Omschrijving
kpl

Bedrag
Lasten
Baten

Opknappen vijf basisschoolpleinen/Onttrekking aan reserve concrete
maatregelen economische crisis tbv opknappen basisschoolpleinen
Ontvangen bijdragen ten behoeve van realisatie schoolplein Bello (B&W
08.15022 van 30-9-2008)
36 Formatiekosten Overdie sociaal (2010 en 2011)
Herstructurering buitenruimten Overdie/Onttrekking aan reserve integraal plan
Overdie
Project Overdie Sociaal
Project Oosterhout
Voorbereidingskrediet Binnenstad NW
Voorbereidingskrediet Overdie, wijkactieplan
Voorbereidingskrediet Herstructurering De Mare
Voorbereidingskosten ontwikkeling openbare ruimte Schelphoek
Architectkosten
YXIE voorbereidingskosten vervallen planopzet
Voorbereidingskrediet NUON-locatie
Voorbereidingskrediet verkenning huisvesting MCA
Voorbereidingskrediet Sint Laurenskerk
Overdracht woonwagens aan St. Woonwaard Noord-Kennemerland (B&W
39 10.507 van 16-11-2010)
Groot onderhoud kinderboerderij Oosterhout (B&W 10.6991 van 26-42010)/Onttrekking aan reserve concrete maatregelen economische crisis tbv
groot onderhoud kinderboerdeij Oosterhout
Gedeeltelijke afboeking boekwaarde 31-12-2010 voormailg brandweerkazerne
Nollenoor (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011)
Afschrijving boekwaarden en opbrengst in het kader van verkoop onroerend
goed/bloot eigendom
Extra vrijval afkoopsommen erfpacht (als gevolg van verkoop bloot eigendom
Storting in voorziening plantekort NUON-terrein (B&W besluit 11.1986 van 8-340 2011). Conform BBV
Storting in voorziening plantekort Overstad (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011).
Conform BBV
Gedeeltelijke afboeking boekwaarde 31-12-2010 grond Muiderwaard 396-398
naar marktwaarde (B&W besluit 11.1986 van 8-3-2011).Conform BBV
Totaal
Sector Stadsbeheer
4 Diversen o.a. advieskosten camera toezicht
35 Kosten datacommunicatie
Aanschaf passen i.v.m. uitbreiding aantal vergunninghouders en schades
Parkeerinkomsten kort parkeren
42 Niet uitgevoerde geplande werkzaamheden aan ondermeer de Kooimeer en
onderwater beschoeiing door aanbestedingprocedure en extreme
weersomstandigheden in november en december
Resultaat Stadswerk op opdrachten met vaste prijzen waaronder het
Beeldbestek en het resultaat van Stadswerk op de bedrijfsvoering
(kostenplaatsen)
43 Storting in de voorziening van de afgekochte begrafenisrechten
Ontvangen afkoopsommen begrafenisrechten
Laatste praktische aanpassingen uitbreiding
Verrekening met Sector SO in praktische aanpassingen uitbreiding
Hogere kosten door extreme sneeuwval en inzet sneeuw vrijmaken paden, entree
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0

0
74

29
933
46
1.217
20
50
6
95
72
310
22
84
27

772
177
1.217

360

120

0

0

77

2550
587

2.975
178

2.800
1.818
369
13.909

8.104

-22
-30
-20
-551

170

162
-270
270
-65
65
-12

Overzicht incidentele posten verwerkt in rekening 2010
(bedragen x € 1.000)
prod/ Omschrijving
kpl

Bedrag
Lasten
Baten

44 In het kader van het bedrijfsplan van de afdeling GVB is voor 2011 en daarna
een taakstelling opgelegd van € 100.000,-. In 2010 is in de bedrijfsvoering van
de afdeling reeds toegewerkt naar deze taakstelling door het niet invullen van
vacatureruimte, minder externe adviezen en efficiencyverbeteringen
Incidenteel voordeel kermis verpachting door extra bijplaatsingen
Meer verhuur evenemententerrein
Meer havengelden door Rivercruisevaart
45 Herstel asfaltschade na de strenge winterperiode. Veiligheid van de
weggebruiker waarborgen.
Boomwortelschades aan trottoir en elementen verhardingen
Niet verhaalbare schade oneigenlijk gebruik openbare weg
Voordeel onderhoudsbestek en incidenteel onderhoud
Onderhoud Openbare Verlichting
Overboeking naar voorziening Kunstwerken
Overboeking naar voorziening Openbare Verlichting
Meer schadevergoedingen Kunstwerken
Meer baten Wegen, straten en pleinen vergoedingen voor maken uitritten en
onderlinge verrekeningen
46 Kosten waterambassadeur (niet begroot)
Minder onderhoudskosten door baggerproject
Vergoeding waterambassadeur
51 Resultaat bedrijfsvoering afdeling Geo informatie door o.a. werkzaamheden aan
derden in rekening te brengen
55 Gladheidsbestrijding (zie product)
Totaal
Totaal generaal
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100
22
15
7
-225
-203
-32
94
-78
-23
78
23
33
-67
19
67
43
-405
-864

29

18.427

9.899
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Overzichten

Relatietabel programma’s – producten - portefeuillehouders
Investeringen met toelichting
Waarborgen en garanties
Reserves en voorzieningen
Toelichting op reserves en voorzieningen
Overzicht beklemde middelen + toelichting
Stand van zaken decentralisatie-uitkeringen taakmutaties
Overzicht inkomende specifieke middelen
Stand van zaken taskforce kredietcrisis
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RELATIETABEL PROGRAMMA’S - PRODUCTEN – PORTEFEUILLEHOUDERS
Nr. PROGRAMMA

PRODUCT

PORTEFEUILLEHOUDER

1

Bestuur en internationale contacten (01)

P.M. Bruinooge

Bestuursondersteuning (02)

P.M. Bruinooge

Algemene activiteiten (51)

P.M. Bruinooge

Voorlichting, communicatie en stadspromotie (03)

P.M. Bruinooge, V.H. Kloos

Burgerdiensten (06)

P.M. Bruinooge

Integraal veiligheidsbeleid (04)

P.M. Bruinooge, M.L. Hagen

Brandweer (05)

P.M. Bruinooge

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (52)

P.M. Bruinooge

Verkeer en vervoer (34)

J.P. Nagengast

Parkeren (35)

J.P. Nagengast

Beheer infrastructuur (45)

J.P. Nagengast

Economie en industrie (38)

V.H. Kloos

Markten, havens en evenementen (44)

P. de Baat, V.H. Kloos

Toerisme (57)

V.H. Kloos

Huisvesting en voorzieningen onderwijs (07)

M. Hamberg

Brede school (08)

M. Hamberg

Voortijdig schoolverlaten (09)

M. Hamberg

Jeugdzorg (10)

M. Hamberg

Jeugd en jongerenwerk (11)

M. Hamberg

Cultuur en kunst (14)

A.J.A. van de Ven

Stedelijk museum (21)

A.J.A. van de Ven

Theater de Vest (22)

A.J.A. van de Ven

Monumentenzorg en archeologie (33)

A.J.A. van de Ven

Regionaal historisch centrum (54)

A.J.A. van de Ven

Sport en recreatie (15)

P. de Baat

Sport (25)

P. de Baat

Maatschappelijke ondersteuning (12)

M.L. Hagen, M. Hamberg

Wet maatschappelijke ondersteuning (28)

M.L. Hagen

2

3

4

5

6

7

8

9

ALGEMEEN BESTUUR

BURGERRELATIES

VEILIGHEID

BEREIKBAARHEID

ECONOMIE EN TOERISME

ONDERWIJS EN JEUGD

CULTUUR, KUNST EN
CULTUREEL ERFGOED

SPORT

ZORG
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Nr. PROGRAMMA

PRODUCT

PORTEFEUILLEHOUDER

10 WERK, PARTICIPATIE EN
INKOMEN

Maatschappelijke participatie (13)

M. Hamberg, M.L. Hagen, A.J.A. van de Ven

Uitkeringen (26)

M. Hamberg

Minimabeleid (27)

M. Hamberg

Werkgelegenheidsbevordering (29)

M. Hamberg, V.H. Kloos

Kredietbank Noordwest (30)

M. Hamberg

Buurtgericht samenwerken (32)

V.H. Kloos

11 MILIEU EN LEEFOMGEVING Afvalinzamelingen afvalverwerking (41)

12 RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING EN
WONEN

ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN

J.P. Nagengast

Beheer groenvoorzieningen (42)

J.P. Nagengast, A.J.A. van de Ven

Begraafplaatsen (43)

J.P. Nagengast

Waterhuishouding (46)

J.P. Nagengast

Riolering (47)

J.P. Nagengast

Stadsreiniging (55)

J.P. Nagengast

Milieubeheer (56)

J.P. Nagengast

Wonen (31)

M. Hamberg

Ruimtelijk beleid (36)

A.J.A. van de Ven

Bouwen (37)

A.J.A. van de Ven

Grond en accommodatiebeheer (39)

A.J.A. van de Ven

Grondexploitaties (40)

A.J.A. van de Ven

Overige belastingen en algemene inkomsten (48)

P. de Baat

Algemene uitkering (49)

P. de Baat

Financiering en treasury (50)

P. de Baat
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Investeringenoverzicht 2010

excl grote(re) projecten

bedragen x € 1.000

Jaar:
a

Begroot:
b
c
Aantal Bedrag:
kredieten begroot
in €

2004

3

2005

3

2006

d

e

krediet
>begroot
in €

totaal
in €

Realisatie:
f
g
h
Aantal:
ingevuld gemotiveerd vrijval
t/m
naar
2010
2011

3.271

3.271

2

21

-51

-30

3

7

24

281

305

5

2

2007

38

1.165

25.018

26.183

18

17

2008

71

4.834

15.175

20.009

38

2009

97

2.223

20.615

22.838

2010

148

14.605

42.548

367

22.872

106.857

Generaal-totaal

1

i
totaal

j
k
Bedrag:
uitgaven prognose
t/m 2010 2011 ev
in €
in €

3

3.211

3

-60

7

236

3

38

29

4

48

45

57.153

33

129.729

147

98

l

m

n

vrijval

totaal

realisatie
in %

in €

in €

-38

3.271

97

30

-30

100

49

20

305

84

23.537

2.407

239

26.183

91

71

13.512

5.343

1.154

20.009

73

4

97

16.358

6.202

278

22.838

73

109

6

148

26.643

30.563

583

57.789

47

203

17

367

83.437

44.662

2.266

130.365

66

Verklaring kolommen:
a jaartal;
b het aantal verstrekte, nog openstaande kredieten van zowel begrote als niet begrote, naderhand verstrekte, kredieten;
c kredietbedragen zoals opgenomen in de (meerjaren)raming;
d verstrekte nieuwe of aanvullende kredietbedragen, niet opgenomen in de begroting;
f aantal uitgegeven kredieten tot en met 2010;
g aantal kredieten met een prognose te besteden in of na 2011;
h aantal kredieten waarvoor geen uitgaven zijn geweest of valt te verwachten of heringezet zijn bij vervangende kredietaanvragen;
j het totaal van de uitgaven tot en met 2010;
k geprognosticeerde uitgaven nà 2010;
l vrijval van niet bestede kredieten of voor-/nadelige saldi van in 2010 afgesloten kredieten
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Toelichting voortgang investeringen
Deze toelichting/analyse is onder andere bedoeld om inzicht te verkrijgen in de voortgang van uitvoering van
de generieke geplande investeringen, de zogenoemde, going-concern-zaken.
Specifieke grotere projecten zijn buiten deze analyse gehouden vanwege het feit dat de grootte van de te
investeren bedragen dienaangaande een dusdanige impact zouden betekenen op de percentages
gerealiseerde investeringsbedragen ten opzichte van de geplande investeringen dat een vertekend beeld
zou worden geven op de voortgang van die gewone investeringen.
Buiten de analyse gehouden grotere projecten omvatten een restant budgetbedrag van € 21,6 miljoen en
betreffen:
- Schelphoek garage uit 2009
- Parkhof uit 2008
- Ambachtschool
- Herinrichten Paardenmarkt

€ 8,5 miljoen
€ 2,0 miljoen
€ 10,0 miljoen
€ 1,1 miljoen

Conform het besluit van het AMT d.d. 25 februari 2009 zijn investeringsramingen van 2008 en ouder, welke
nog niet hebben geleid tot uitgaven en waarvoor geen duidelijke motivatie is aangegeven, niet meegenomen
naar volgende jaren. Indien nog gewenst dienen daarvoor nieuwe voorstellen te worden gedaan bij de eerstkomende voorjaarsnota.
Van het totale budget ad € 186 miljoen minus grotere projecten, realisaties en vrijval resteert circa € 45
miljoen aan nog te besteden bedragen, ondermeer bestaande uit:
restant bedrag

tot budget

Sector Realisatie
- uitbr/bouw schoolgebouwen (o.a. Masterplan VO)
- realisatie Centrum Jeugd & Gezin en Rapsodie

€ 13,1 milj
€ 1,3 milj

€ 33,8 milj
€ 3,5 milj

Sector Stadsbeheer
- kunstwerken en openbare verlichting
- wegen, straten en pleinen
- riolering

€
€
€

€ 6,9 milj
€ 12,9 milj
€ 14,7 milj

Geïnvesteerde grotere bedragen in 2010 betreffen onder meer:
- nieuwbouw ca brandweerkazerne
- investeringen schoolgebouwen e.d. i.h.k.v. o.a. masterplan VO
- renovatie van bruggen
- wegen, straten, pleinen
- riolering

1,9 milj
2,7 milj
9,2 milj

€ 2,7 milj
€ 19,7 milj
€ 2,2 milj
€ 3,3 milj
€ 3,4 milj

Analyse van de prognoses:
Van de resterende budgetten tot en met 2007 ad circa € 12,8 miljoen wordt ca € 8 miljoen nà 2011 uitgegeven en betreft € 0,7 uitbreiding school R. Abrahamse en € 7,3 realisatie YXIE; het overige budget zal
volledig in 2011 worden besteed.
Van het resterende budget van 2008 ad € 7,8 miljoen wordt voor circa € 4 miljoen nà 2011 uitgegeven en dit
betreft het budget voor vervanging Parkhof ad € 2 miljoen en rioleringsaneringen ten bedrage van € 1,3 milj
Het totale resterende budget voor 2009 ad € 45,5 miljoen betreft in hoofdzaak de investeringen in grote
projecten van circa € 36 miljoen. De nà 2011 uit te voeren werken, niet zijnde grote projecten, betreft feitelijk
alleen rioleringsprojecten ad € 3,8 miljoen.
Het gedeelte wat van het budget 2010 doorschuift nà 2011 ad € 11,3 miljoen betreft eigenlijk alleen investeringen in onderwijsgebouwen zoals nieuwbouw De Alk aan de Amstelstraat en de herbestemming van de
voormalige ambachtschool. De overige budgetten zullen naar verwachting volledig in 2011 worden ingevuld.
Voor een uitgebreide rapportering in de voortgang in de uitvoering van Grote Projecten wordt verwezen naar
de separaat in deze rekening opgenomen toelichting.
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Overzicht van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen
(Achtervang gemeente Alkmaar)
(bedragen X € 1.000)
soort

leningnr.
BNG

OLO
OLO

10024293
10022009

OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO

83118
83120
83121
83116
83119
83117
83148
83147
donker en kram
83752
83884
84568
86194
87747
87746
87941
88350
88351
via Prebon
80263
75860
86682
80032
754410of82228
81872
636954331
82016
81958
via Prebon
10021871
96660
97412
18772
30942
10023525
10023835
400100484
63292
40101377
10024824
flex 96
fixe vara

RPF
OLO
OLO

OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO

leningnr. leningnr.Financier
gemeente WSW

Oorspr. schuldrestant
Hoofdsom per 31-12-2010

Stichting Habion
37965 Nederlandse Waterschapsbank
33244 Nederlandse Waterschapsbank

AV-95-03
AV-95-05
AV-95-06
AV-95-01
AV-95-04
AV-95-02
AV-95-08
AV-95-07
AV-95-11
AV-95-10
AV-95-12
AV-96-13
AV-97-18
AV-98-19
AV-98-20
AV-98-21
AV-98-28
AV-98-29
AV-02-43
1993-C2
1990-B2
AV-86-05
AV-93-03
1989-J2
AV-94-01
AV-88-17
AV-94-03
AV-94-02
AV-03-45
AV-03-49
AV-03-46
AV-03-47
AV-05-52
AV-05-56
AV-04-53
AV-05-67
AV-05-55
AV-06-77
AV-06-76
AV-07-84
AV-07-85
AV-10-98

Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
1508 NV Bank Nederlandse gemeenten
1509 NV Bank Nederlandse gemeenten
1510 NV Bank Nederlandse gemeenten
1511 NV Bank Nederlandse gemeenten
1512 NV Bank Nederlandse gemeenten
1513 NV Bank Nederlandse gemeenten
1524 NV Bank Nederlandse gemeenten
1525 NV Bank Nederlandse gemeenten
2163 RVS Levensverzekering N.V.
2171 NV Bank Nederlandse gemeenten
2407 NV Bank Nederlandse gemeenten
3869 NV Bank Nederlandse gemeenten
12950 NV Bank Nederlandse gemeenten
20160 NV Bank Nederlandse gemeenten
20161 NV Bank Nederlandse gemeenten
20822 NV Bank Nederlandse gemeenten
23423 NV Bank Nederlandse gemeenten
23424 NV Bank Nederlandse gemeenten
31943 Nederlandse Waterschapsbank
4945 Gemeente Alkmaar
4955 Gemeente Alkmaar
4961 NV Bank Nederlandse gemeenten
9779 NV Bank Nederlandse gemeenten
9792 Gemeente Alkmaar
14506 NV Bank Nederlandse gemeenten
14508 Nederlandse Waterschapsbank
14511 NV Bank Nederlandse gemeenten
14584 NV Bank Nederlandse gemeenten
32347 Nederlandse Waterschapsbank
32711 Nederlandse Waterschapsbank
34023 NV Bank Nederlandse gemeenten
34373 NV Bank Nederlandse gemeenten
35666 Rabobank Nederland
37247 Banque Artesia Nederland
36536 Nederlandse Waterschapsbank
37143 Nederlandse Waterschapsbank
37060 NV Bank Nederlandse gemeenten
37897 DePfa ACS B ank
37929 NV Bank Nederlandse gemeenten
38909 Nederlandse Waterschapsbank
39142 NV Bank Nederlandse gemeenten
41938 Nederlandse Waterschapsbank

88964
10022173
40101917
40101918
10024557

AV-02-45
AV-06-81
AV-06-80
AV-06-74

Stichting Vitalis
31977 NV Bank Nederlandse gemeenten
33575 Nederlandse Waterschapsbank
38290 NV Bank Nederlandse gemeenten
38291 NV Bank Nederlandse gemeenten
38544 Nederlandse Waterschapsbank

172540001
241957281
40.101.053
40.101.054
40.101.055
40.101.056
240.265.238
240.265.254

AV-96-15
AV-05-57
AV-05-60
AV-05-61
AV-05-58
AV-05-59
AV-06-68
AV-06-69

3.000
5.700
8.700
6.353
6.807
6.807
4.538
4.538
4.538
4.538
4.538
3.630
4.538
6.580
3.176
4.538
9.076
3.176
5.899
9.076
9.076
11.000
1.134
2.700
11.036
7.896
1.815
853
9.439
9.353
2.859
11.000
3.165
10.000
8.000
12.000
11.000
11.600
11.000
8.000
7.400
7.400
16.800
8.600
20.000
305.472
1.504
7.100
7.750
7.625
4.400
28.379

woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras
4893 Nationale Nederlanden
3.993
37562 Fortis Bank
2.500
37645 NV Bank Nederlandse gemeenten
5.500
37653 NV Bank Nederlandse gemeenten
5.500
37643 NV Bank Nederlandse gemeenten
5.500
37647 NV Bank Nederlandse gemeenten
5.000
37971 Fortis Bank N.V.
5.000
37974 Fortis Bank N.V.
5.000
37.993
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3.000
5.700
8.700

rente
rente
perc. herziening

3,91
5,185

4.520
4,52
4.495
3,94
5.064
4,26
3.203
5,78
3.288
4,98
3.136
4,79
3.591
4,83
3.725
4,79
2.254
7,7
3.622
7,77
4.935
7,6
2.606
3,46
2.218
6,09
6.943
4,38
1.974
3,91
3.035
3,53
9.076
5,43
9.076
5,47
11.000
4,85
1.017
4,93
2.451
5,9
6.374
6,55
6.061
4,8
1.637
5,9
411
4,5
2.445
4,39
7.477
5,31
2.568
4,6
11.000
4,36
2.002
5,59
10.000
4,9
8.000
4,95
12.000
4,5
11.000 var.
11.600 4,265
11.000 3,525
8.000 3,535
7.400 4,097
7.400
4,07
16.800 4,468
8.600 var.
20.000 var.
263.004
158
7.100
7.750
7.625
4.400
27.033

4,49
5,02
4,645
4,665
4,305

laatste
aflossing

17-mei-21
02-sep-14

16-jan-14
16-jan-18
16-jan-19
16-jan-15
16-jan-10
19-jan-10
19-jan-15
02-mei-10
29-dec-10
29-apr-16
02-apr-08
02-apr-17

04-jan-10

02-jun-11
01-jun-15
01-apr-14
02-jan-09
07-mrt-12

05-mei-11

16-jan-25
16-jan-19
16-jan-25
16-jan-25
16-jan-25
16-jan-25
19-jan-31
19-jan-31
15-dec-20
02-mei-27
29-dec-25
29-apr-26
17-nov-17
02-apr-28
02-apr-17
02-apr-18
03-mei-13
03-mei-14
04-jan-20
03-mei-13
01-mrt-11
02-jun-21
01-jun-30
01-mrt-11
01-apr-18
02-jan-14
07-mrt-32
17-jan-14
01-dec-18
04-mei-18
02-jun-33
01-jul-23
02-dec-14
26-sep-15
01-sep-22
01-sep-16
22-aug-16
29-okt-35
02-feb-35
05-mei-39
01-nov-17
06-mei-19

03-feb-11
01-apr-14
30-apr-29
01-aug-30
02-jan-37

3.801
7,52
11-apr-21
2.500 3,825 03-dec-35 01-dec-50
4.706
3,89
01-mei-31
4.776 3,905
01-jul-32
4.844
3,92
01-sep-33
4.492
3,94
01-nov-35
5.000 var.
02-jan-20 31-dec-29
5.000 var.
02-jan-22 31-dec-30
35.119

Overzicht van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen
(Achtervang gemeente Alkmaar)
(bedragen X € 1.000)
soort

leningnr.
BNG

OLO
OLO
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO

10022058
95326
74717
79704
74715
74644
77302
74718
76138
77303
77566
81471
22083/12070

OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO

RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO
OLO

83215
90647
6588
97123
10022861
20023328
101991
40101992
10024698
76171
77630
80339
79759
80343
10012120
10012666
10012751
20025844
FLEX 157
20026249
FRL 157
20341
10026381
100

AV-95-09
AV-98-22
AV-98-23
AV-98-24
AV-04-51
AV-05-66
AV-06-73
AV-06-82
AV-07-83
1990-E2
1991-F2
AV-93-08
AV-93-01
AV-93-09
AV-93-17
AV-93-14
AV-93-17
AV-08-91
AV-09-92
AV-09-93
AV-09-95
AV-09-96
AV-09-97

RPF

10009686

AV-88-08

30893
31028
10024121
10024376
10024454
102163
10024228
40101622
10025138
10025468
10025810
104051
10026265
10026614

leningnr. leningnr.Financier
gemeente WSW

AV-02-41
AV-02-42
1989-D2
1992-D2
1989-C2
1989-A2
1991-B2
1989-B2
1990-D2
1991-C2
1991-E2
AV-93-13
AV-88-14
AV-04-54
AV-05-65
AV-05-63
AV-05-62
AV-06-71
AV-06-72
AV-06-75
AV-06-79
AV-06-78
AV-07-86
AV-08-87
AV-08-88
AV-08-89
AV-08-90
AV-09-94
AV-10-99

Oorspr. schuldrestant
Hoofdsom per 31-12-2010

Woningstichting Van Alcmaer
33342 Nederlandse Waterschapsbank
33356 NV Bank Nederlandse gemeenten
11331 Gemeente Alkmaar
11351 Gemeente Alkmaar
11354 Gemeente Alkmaar
11355 Gemeente Alkmaar
11356 Gemeente Alkmaar
11357 Gemeente Alkmaar
11358 Gemeente Alkmaar
11360 Gemeente Alkmaar
11362 Gemeente Alkmaar
11383 NV Bank Nederlandse gemeenten
11390 Stg. Pensioenfonds GGM
36823 ING NHN
37064 Banque Artesia Nederland
37640 Banque Artesia Nederland
37646 Nederlandse Waterschapsbank
38161 Nederlandse Waterschapsbank
38326 Nederlandse Waterschapsbank
38547 NV Bank Nederlandse Gemeenten
37827 Nederlandse Waterschapsbank
38158 NV Bank Nederlandse gemeenten
39364 Nederlandse Waterschapsbank
39922 Nederlandse Waterschapsbank
40246 ABN AMRO
40447 Nederlandse Waterschapsbank
40733 NV Bank Nederlandse gemeenten
41263 Nederlandse Waterschapsbank
42061 Nederlandse Waterschapsbank
Stichting Kennemer Wonen
1563 NV Bank Nederlandse gemeenten
20516 NV Bank Nederlandse gemeenten
20517 Optas Pensioenen NV
20518 NV Bank Ned.gemeenten
34994 Nederlandse Waterschapsbank
36199 Nederlandse Waterschapsbank
38361 NV Bank Nederlandse gemeenten
38362 NV Bank Nederlandse gemeenten
38765 Nederlandse Waterschapsbank
12599 Gemeente Alkmaar
12602 Gemeente Alkmaar
12603 NV Bank Nederlandse gemeenten
12604 NV Bank Nederlandse gemeenten
12605 NV Bank Nederlandse gemeenten
12607 Nederlandse Waterschapsbank
12617 Nederlandse Waterschapsbank
12619 Nederlandse Waterschapsbank
40506 Nederlandse Waterschapsbank
40855 NV Bank Nederlandse Gemeenten
41237 Nederlandse Waterschapsbank
41311 NV Bank Nederlandse Gemeenten
41429 Rabobank Nederland
41564 Nederlandse Waterschapsbank
42918 Goldman Sach International
Woonzorg Nederland
10821 Nederlandse Waterschapsbank

totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw
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7.000
4.000
333
1.756
1.402
383
454
1.325
932
1.361
390
862
4.442
2.500
3.000
3.000
4.500
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
3.000
4.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
87.640

rente
rente
perc. herziening

laatste
aflossing

7.000
5,13
02-sep-17
4.000 5,199
31-dec-18
40
5,27
01-feb-10
1.575
4,44
01-feb-13
935
5,95
01-jun-10
46
5,24
02-jan-10
412
5,33
02-jan-12
160
5,24
02-jan-10
837
5,3
01-okt-11
1.238
5,4
01-jun-12
352
4,89
01-sep-12
688
4,2 01-apr-13 01-apr-33
3.994
6,4
02-jan-10
2.500 var
05-apr-15
3.000
3,5
01-jul-15
3.000
4,02
12-dec-30
4.500
4,04
02-jan-36
3.000 4,315
15-dec-16
3.000 4,412
08-sep-20
3.000
4,27
07-nov-31
5.000
3,7
01-mrt-22
5.000 4,655
01-aug-18
3.000 4,885
01-aug-58
4.000 4,698
24-feb-48
5.000
4,88
24-jun-38
5.000
4,85
01-apr-49
4.000 4,595
19-dec-16
5.000
4,21
5.000
3,45
84.277

5.128
5.899
4.538
4.538
6.000
5.000
5.000
4.000
10.000
2.677
3.971
15.519
13.160
998
574
517
636
10.000
5.000
7.500
2.500
10.000
10.000
10.000
143.155

4.673
454
4.538
4.538
6.000
5.000
5.000
4.000
10.000
2.419
3.590
12.132
10.539
796
359
412
519
10.000
1.000
7.500
2.500
10.000
10.000
10.000
125.969

4.186
4.186

3.609
3.609

615.525

547.711

3,35
5,95
6,4
6,45
4,68
var
4,653
4,723
3,992
5,57
4,31
5,55
5,71
5,77
4,91
4,33
4,39
var
var
var
4
4
3,66
4,3

01-aug-15 01-aug-45
01-mei-11
01-mei-12
01-mei-13
01-feb-14
01-sep-09
01-sep-33
01-okt-34
01-okt-58
01-nov-11
01-mrt-13
01-feb-20 01-feb-31
01-feb-11 01-feb-31
01-aug-11 01-aug-31
01-aug-12 01-aug-22
01-nov-13 01-nov-33
02-jan-14 02-jan-34
03-sep-18

4,21 01-jun-09

21-dec-30

01-jun-39

Gemeentegaranties
(bedragen X € 1.000)

leningnr.

BNG nr. systeemnummer

GAR 68-1
GAR 82-1
GAR 82-4
GAR 85-9
GAR 86-9
GAR 87-1
GAR 87-4
69263
GAR 88-3
GAR 89-3
74720
GAR 90-1
75343
GAR 90-2
91167
GAR 90-5
GAR 90-6
GAR 91-1
76512
GAR 91-3
76723
GAR 92-2
GAR 93-6
GAR 93-8
92848
GAR 95-1
83631
GAR 95-2
83634
GAR 95-3
83636
GAR 96-1
GAR 00-0
91477
GAR 88-4A
73692
GAR 91-2A
94511
GAR 01-04
GAR 03-03
GAR-01-05 100190
GAR-02-05 100191
GAR-02-07
GAR-03-02
95802
GAR-01-07
Flex 191
totalen
Diversen

190
211
212
219
223
224
225
231
235
236
237
240
241
243
245
248
254
256
260
261
262
264
417
394
427
439
438
446
447
491
422
489

omschrijving

Oorspr. schuldrestant
Hoofdsom per 31-12-2010

Landelijke stichting bejaardenoorden
TC Zeswielen
Interkruis
Landelijke stichting bejaardenoorden
Jong Holland
AFC 34
Beheer Gezondheidscentrum
Celeritas
Westerlicht
Het Provenhuis
Bibliotheek Oudorp
Odeon
PSV Vooruit
PSV Vooruit
Westerlicht
Celeritas
Gezondheidscentrum
Interkruis
Bibliotheek de Mare
Bibliotheek de Mare
Bibliotheek de Mare
TC Daalmeer
Inventaris Bibliotheek
Westerhout
Westerhout
SV Koedijk
Stg. Samba
Provenhuis Gerrit Floriszoon
Provenhuis Gerrit Floriszoon
Wijkcentrum Oudorp
Stg. Kern 8 inventaris
herfin. Tennishal Groene Voet
Goed Wonen Nrd Kennemerland

Garanties verstrekt in verband met
Hypotheekfonds voor Overheidsperson

146

2.042
129
263
2.124
36
102
415
59
1.825
227
488
64
329
91
2.779
8
116
431
431
226
113
147
363
4.113
2.564
350
250
78
41
25
44
450
15.700
36.423

884
35
196
157
1
8
66
7
710
50
289
23
0
5
1.362
1
79
187
364
81
0
10
233
1.452
1.357
303
188
39
23
18
32
396
15.700
24.256

7.134

7.008

rente
rente
perc. herziening

laatste
aflossing

7
11,25
11,75
4,49
7
6,9
7,3
6,92
5,33
6,07
6
7,8
7
6,6
5,53
9,03
7,1
4,75
4,17
3,42
7,1
6,5
6,07
4,1
5,395
4,2
4,2
4,4
4,45
6,95
6
5,4 01-apr-27

01-jan-18
01-jan-12
01-jan-22
03-feb-11
31-dec-11
02-jan-11
01-jun-12
16-mei-13
02-okt-19
01-feb-30
01-mei-20
14-sep-15
01-okt-10
01-mrt-11
01-mei-21
01-jul-12
31-dec-23
23-dec-23
31-jul-35
31-jul-15
31-jul-10
19-apr-11
01-nov-20
01-feb-16
01-mrt-22
26-jan-34
01-mrt-24
02-jun-14
02-mei-15
01-okt-17
15-nov-22
01-nov-32
15-dec-10

Reserves 2010
Naam reserve

Reserve algemeen
Totaal Algemene reserve
Reserve BTW-compensatiefonds
Reserve wijkgericht samenwerken en veiligheid
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne
Reserve aanloopkosten Schelphoekgarage
Reserve Regioakkoord West-Frisiaweg
Reserve P&R-terrein
Reserve paviljoen 2030
Reserve actieprogramma economie en toerisme 2010-2015
Reserve buitenschoolse opvang educatie/activiteiten
Reserve kinderopvang/smi
Reserve masterplan VMBO
Saldo mutaties oude voorziening onderwijskundige vernieuwing
Tijdelijke huisv.kosten herbest Bergerweg 1
Reserve dekking kapitaallasten gymnastieklokaal Snaarmanslaan
Reserve dekking kapitaallasten onderwijsvoorziening De Vluchthoef
Reserve hogere huurlasten De Cilinder
Reserve verfraaiing gebouwen en nieuwe stadswijken
Reserve sponsorgelden de Vest
Reserve uitbreiding capaciteit grote zaal De Vest
Bestemmingsreserve aanloopverlies/trans.kst YXIE
Reserve Breedtesport
Reserve kunststof waterveld AMHC
Reserve brutoactiveringen
Reserve renteopbrengst CAI-gelden
Reserve Huiselijk geweld
Egalisatiereserve WMO/WVG
Reserve exploitatie welzijn
Reserve sociale activering
Reserve stadspas
Reserve arbeidsmarktgerichte projecten
Reserve inkomensdeel wwb
Reserve digitaal klantdossier
Reserve vergroten bereik doelgroep minima
Reserve Kinderen doen mee
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Reserve egalisering tarieven rioolrecht
Reserve betaalbare woningen starters
Reserve ontwikkeling van het stationsgebied

Saldo
aan het
begin van
het jaar
39.557
39.557

Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering
Saldo
resultaat
ter dekking
aan het
vorig
van einde van
boekjaar afschrijvingen
het jaar
11.692
11.692

40
134
153
1.000
8.600
572
111

7.092
7.092
40

1.000

0
134
113
1.365
8.600

40
635
572
50
404

241
483
7.569

28

179
100
447
145
175
1
3.192
93
226
39
1.729
52
42
8.723
381
47
78
1.777
2.670
100
92
394
1.261
4.548
674
3.200

49
483
293
87
27
198

520
450
224
11

23
543

118
196
522

42
892
294

151
2.670
75
136
-109
771
175
147

650
260
1

58.340
58.340

61
404
220
0
7.276
92
100
420
145
-23
1
3.735
0
450
50
1.611
248
0
8.353
87
47
78
1.626
0
100
17
258
1.802
5.059
848
3.200

Reserves 2010
Saldo
aan het
begin van
het jaar
2.331
2.355
980
11
403
1.441
428
22
212
3.566
297
3.138
3.069
10.200
8.927
86.647

Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering
Saldo
resultaat
ter dekking
aan het
vorig
van einde van
boekjaar afschrijvingen
het jaar
2.331
27
2.328
11
969
11
0
403
2.631
600
3.472
428
22
155
56
1.543
486
2.509
69
366
3.491
1.124
5.505
1.511
945
3.635
995
10.200
995
3.310
5.616
12.485
26.011
1.563
74.684

Bij de gemeente belegde middelen
Gelden legaat Mw Thomasz - wed Oord
Schenking 250 jr.- bestaan Stadstimmerwerf
Overige legaten en schenkingen
Totaal bij de gemeente belegde middelen

86
32
6
123

86
32
6
123

Deelnemingen
Aandelen Horeca b.v. (de Vest)
Schuldvrije aandelen BNG
Aandelen Gasbedrijf Kop Noord-Holland BV
Aandelen Ontwikkelingsbedrijf N-H-N n.v.
Totaal deelnemingen

91
325
344
1
762

91
325
344
1
762

Naam reserve

Reserve infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer
Reserve bruto activering wijkcentrum de Oever
Reserve bruto activering wijkcentrum de Mare
Reserve tijdelijke huisvesting Brijder Verslavingszorg
Reserve stadsvernieuwing
Reserve egalisatie verkoop gemeentelijk eigendom
Reserve integraal plan Overdie
Reserve Paardenmarkt (voorber.)
Reserve Victoriepark
Reserve concrete maatregelen kredietcrisis
Reserve energiebox
Reserve taakmutaties gemeentefonds
Reserve Stimulering Woningbouwprojecten
Reserve NUON-gelden
Reserve CAI-gelden
Totaal bestemde eserves

Totaal balans bestemmingsreserves
Totaal

87.532

12.485

26.011

1.563

75.569

127.089

24.177

26.011

8.655

133.909
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Voorzieningen 2010
Progr.

sector

Balans
nr.
Naam voorziening
voorz
*)

Saldo Toevoeging
aan het
begin van
het jaar

Vrijval

Aanwending

Saldo
aan het
einde van
het jaar

1 puza
Risico opslag DVO Gemeente Bergen
Totaal 1 Algemeen bestuur
4
sb
2
4
sb
2
4
so
3
4
so
3
4
so
2
4
so
3
4
so
3
Totaal 4 Bereikbaarheid

voorziening civieltechnische kunstwerken
voorziening openbare verlichting
voorziening sociale veiligheid OV
voorziening productiefonds en infrastructuur Openbaar Vervoer
voorziening verbetering toegankelijkheid Openbaar Vervoer
voorziening meerwaardefonds HAL
voorziening actieplan langzaam verkeer

5
real
5
real
Totaal 5 Economie

3
3

voorziening Doelstellingen gem.Alkmaar binnen GSB III
voorziening Meerjarig ontwikkelingsprogramma BDU EZ

6
sl
6
sl
6
sl
6
sl
6
real
Totaal 6 Onderwijs

1
1
3
3
1

voorz. overschrijdingsuitkering bijzonder basisonderwijs
voorz. overschrijdingsuitkering bijz. (voortgez.) speciaal onderwijs
voorziening Bos-projecten
voorz. Gemt. Achterstandenbeleid (GOA)
voorziening eigen risico brandverzekering 2006

2.347
139
50
4.330
19
31
1.159
8.075

13

13

4
2.184

2.862
19
31
1.155
5.904

116
790
906

1
2
3

31
775
806

86
17
103

133

138
758
-78

0
98
78
166

137
722
0
166
525
1.549

7
sl
3
voorziening Cultuurbereik
7
vest
2
voorziening onderhoud gebouwen Cultuurplein
7
vest
2
voorziening vervanging en onderhoud bedrijfsmiddelen De Vest
7
so
3
voorziening monumenten (isv)
Totaal 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

155
228
152
212
748

149

133
150
62
224
83
519

586
77
50
1.468

525
1.343
132
128
-240
19

1.774
62

340
174
162
376
535
1.247

Voorzieningen 2010
Progr.

sector

Balans
nr.
Naam voorziening
voorz
*)

Saldo Toevoeging
aan het
begin van
het jaar

8
sprt
8
sprt
8
sprt
8
sl
Totaal 8 Sport

2
2
2
2

voorziening onderhoud zwembaden en ijsbaan
voorziening onderhoud onoverdekte accommodaties
voorziening onderhoud overdekte accommodaties
voorz. vervanging en aanpassing meubilair gymnastieklokalen

550
89
210
63
912

9
sl
Totaal 9 Zorg

3

voorziening maatschappelijke opvang/vrouwenopvang

10
sl
3
voorziening oudkomers
10
sl
3
voorziening vrijwilligersondersteuning
10
sl
3
voorziening gesubsidieerde projecten SoZaWe
Totaal 10 Werk, participatie en inkomen

285
116
81
81
562

Aanwending

Saldo
aan het
einde van
het jaar

254
82
56
71
464

581
122
235
72
1.010

123
123

5
5

118
118

483
18
116
617

29
88
117

454
18
0
471

3.561
407
65
11
77
184
4.305

89
1.491
2.858
161
486
218
293
5.596

-28
-28

11
sb
1
voorziening Uitbreiding Geestmerambacht
11
sb
2
voorziening baggerwerken
11
sb
3
voorziening afkoopsommen begrafenisrechten
11
sw
2
voorziening onderhoud milieustraten ondergronds
11
so
3
voorziening bodemsanering (isv)
11
so
3
voorziening sanering Gasfabriek Paardenmarkt
11
so
3
voorziening geluidssanering omliggende gemeentes (ISV)
Totaal 11 Milieu en leefomgeving

60
2.872
2.881
168
497
166
324
6.968

29
2.180
385
59

12
so
3
voorziening duurzaam bouwen en energie (isv)
12
so
1
voorziening wijkperspectief de Mare
12
so
3
voorziening IPSV
12
so
3
voorziening BDU-fysiek (***)
12
so
1
voorziening wonen boven winkels
12
so
1
voorziening DMS Bouwen
12
so
1
voorziening inhaalslag bestemmingsplannen
12
so
1
voorziening uitvoering Malta wetgeving
12
so
3
Voorziening YXIE
12
so
3
Voorziening afwikkeling zonnepanelen Vroonermeer zuid
12
real
1
voorz.nog te maken kosten uitgenomen bestemmingsplannen
Totaal 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

442
1.530
947
1.148
170
425
813
100
5.219

144

6.290
17.082

150

Vrijval

128
152
2.933

1.750
50
167
100
669
435
136
3.451

212
901
33
2.067
101
254
84

879
4.531

374
629
913
831
170
373
726
116
5.888
435
5.546
16.002

Voorzieningen 2010
Progr.

Alg. dekk.
Alg. dekk.
Alg. dekk.
Alg. dekk.
Alg. dekk.

sector

real
real
co
co
co

Balans
nr.
Naam voorziening
voorz
*)

voorziening onderhoud gemeentegebouwen
voorziening onderhoud onderwijsgebouwen
voorziening APPA pensioenen
voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan
voorziening niet vergoede BTW op schades

1.021
2.138
1.055
191
1

1.618
1.152

Voorzieningen in mindering op de activa:
Alg. dekk.
sl
voorziening kredietrisico's
Totaal Algemene dekkingsmiddelen

212
4.617

-212 **
2.649

Div.
sl
Totaal diversen

2
2
1
1
1

Saldo Toevoeging
aan het
begin van
het jaar

3

voorz. BDU soc/int/veiligh, Vit. Samenl./veilig Alkmaar

44.525

Aanwending

10.234

Saldo
aan het
einde van
het jaar

1.463
2.552
150

1.176
738
905
281
1

4.165

3.100

1.140
1.140

1.788
1.788

19.079

35.680

90

2.929
2.929

Totaal gemeentelijke voorzieningen

Vrijval

Bij de gemeente belegde middelen
Openbaar primair onderwijs:
Voorzieningen:
2
groot onderhoud
3
voorziening spaarverlof
3
voorziening BAPO
3
doeluitkeringen gemeente en OCW-subsidies
3
voorziening Jubilea
Totaal OPOA

1.203
57
957
3.553
280
6.050

Totaal

50.576

*)
1
2
3

Toelichting balans-indeling (cf BBV)
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
onderhoudsegalisatievoorzieningen
door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

**
***

Aanpassing staat: voorziening was hierin ten onrechte opgenomen.
Aanpassing als gevolg van geconstateerde fundamentele fout
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1.203
57
957
3.553
280
6.050
10.234

25.130

35.680

Toelichting mutaties reserves
Algemene Reserve
In het kader van de jaarlijkse screening reserves en voorzieningen is een aantal reserves in 2010
vrijgevallen en deze zijn toegevoegd aan de Algemene reserve (zie collegebesluit 10.6275 d.d. 11 mei
2010):
• reserve BCF ad. € 40.000;
• reserve P&R terreinen ad. € 572.000;
• reserve verfraaiing gebouwen ad. € 175.000;
• reserve kinderopvang/smi ad. € 483.000
• reserve huiselijk geweld ad. € 42.000
• reserve welzijnswerk ad. € 180.000;
• reserve NUON-gelden ad. € 10.200.000 (dit bedrag wordt in de eerste wijziging 2011 ingezet voor
nieuw beleid, conform raadsbesluit d.d. 4 november 2010).
Bestemmingsreserves:
Reserve BTW Compensatiefonds
In 2010 is deze reserve opgeheven en het saldo is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne
Conform de begroting is een onttrekking ten laste van deze reserve ad. € 40.000 gedaan.
Reserve aanloopkosten Schelphoekgarage
Op basis van het raadsvoorstel nr. 198, 2008 is een bedrag van € 1 mln. toegevoegd en is een bedrag van
€ 635.000, zijnde de rentelasten voor de bouw (zie Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)
aan de reserve onttrokken.
Reserve P&R terreinen
In het kader van de jaarlijkse screening reserves en voorzieningen is deze reserve in 2010 vrijgevallen en
toegevoegd aan de Algemene reserve.
Reserve Paviljoen 2030
Het restant van de reserve Economisch Actieprogramma is ingezet ter financiering van de kosten van
Paviljoen 2030.
De stand van deze reserve bedraagt ultimo 2010 € 61.000.
Reserve Actieprogramma economie en toerisme 2010 - 2015
Op 3 november 2009 is het Actieprogramma Economie en Toerisme 2010-2015 vastgesteld. Uitvoering van
hierin opgenomen voortzetting van reeds ingezette activiteiten vindt plaats binnen bestaande middelen, en
dus uitgaande van het restant middelen BDU Economie. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt met
marktpartijen. Om dit te realiseren is het restant van de middelen gereserveerd bij de jaarrekening 2009.
Reserve buitenschoolse opvang.
Conform de begroting is 28.000 toegevoegd en 49.000 onttrokken.
Reserve Kinderopvang/smi
Het college heeft op 11 mei 2010 besloten in het kader van het doorlichten reserves en voorzieningen de
reserve kinderopvang vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Algemene reserve. Hierdoor komt de
reserve kinderopvang vanaf 2011 te vervallen.
Reserve Masterplan VMBO
Ten behoeve van de realisatie van het van der Meij College zijn middelen beschikbaar gesteld uit de
algemene reserve van ruim € 6,8 miljoen. Het doel van deze reserve is om een deel van de
afschrijvingslasten van de onderwijsvoorziening ten laste van deze reserve te brengen.
Bij het opstellen van de Balans van de jaarrekening 2010 kwam een fundamentele fout in de rubricering naar
voren: de voorziening Onderwijskundige vernieuwingen had -al in het verleden- als reserve moeten worden
opgenomen. Dit is nu aangepast door deze voorziening alsnog per 1 januari 2010 als reserve op te nemen.
Reserve tijdelijke huisvestingskosten herbestemming Bergerweg 1
Als gevolg van de herbestemming van de Bergerweg 1 worden leerlingen tijdelijk elders gehuisvest. Het doel
van deze reserve is om de lasten van die tijdelijke huisvesting ten laste van deze reserve te brengen. De
opbrengst van het SNK-gebouw is gestort in deze reserve.
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Reserve bruto activering gymnastieklokaal Snaarmanslaan
Ten behoeve van de stichting van het een nieuw gymnastieklokaal aan de Snaarmanslaan zijn middelen
beschikbaar gesteld uit de reserve rente opbrengst CAI-gelden van € 100.000. Het doel van deze reserve is
om een deel van de afschrijvingskosten van het gymnastieklokaal ten laste van deze reserve te brengen.
Reserve bruto activering onderwijsvoorziening De Vluchthoef
Ten behoeve van de realisatie van de onderwijsvoorziening bij de Vluchthoef is de eenmalige OHBAbijdrage ad € 495.634 gestort in een bestemmingsreserve. Het doel van deze reserve is om een deel van de
afschrijvingslasten van de onderwijsvoorziening ten laste van deze reserve te brengen.
Reserve hogere huurlasten school De Cilinder
Als gevolg van de realisatie van het wijkknooppunt Daalmeer (grondexploitatie) stijgt de huur van het nieuwe
pand voor school De Cilinder. De raad heeft besloten om deze stijging voor de eerste vijf jaar te
compenseren door het instellen van de bestemmingsreserve hogere huurlast school De Cilinder. Daarna zal
de extra huurlast worden geïncorporeerd in het Masterplan Basisonderwijs.
Reserve verfraaiing gebouwen en nieuwe stadswijken.
In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 23.000. Uit de jaarrekening blijkt dat een
bedrag van € 23.000 is onttrokken in verband met uitvoering 1% regeling. Daarnaast heeft het college op 11
mei 2010 besloten deze reserve vrij te laten vallen. Op grond hiervan is een extra bedrag onttrokken en komt
de reserve vanaf 2011 te vervallen.
Reserve uitbreiding capaciteit grote zaal De Vest
Deze reserve diende ter gedeeltelijke dekking van de verbouwing en uitbreiding van de Vest naar meer dan
900 stoelen.
Reserve aanloopverliezen en transitiekosten YXIE
Onttrekking aan de reserve voor aanloop- en transitiekosten YXIE (€ 74.545), transactiekosten (€ 159.000)
en voorbereidingskosten vervallen planopzet (€ 310.000) (B&W besluit 11.1848 van 8-3-2011),
exploitatielasten € 450.000 conform raadsbijlage 145/2009.
Reserve Breedtesport.
In de begroting was rekening gehouden met een dotatie van € 224.000. Dit bedrag is ook in de jaarrekening
verantwoord. Het bedrag is bestemd voor de uitvoering combinatiefunctionarissen sport in de jaren 2011 en
2012.
Reserve renteopbrengst CAI-gelden
De raad heeft besloten om voor 2007 en verder een bestemmingsreserve ten behoeve van de sport in te
stellen waar de renteopbrengsten welke voortvloeien uit de resterende hoofdsom van de verkoop van de CAI
aan worden toegevoegd. De besteding is conform het verdelingsvoorstel rente CAI-gelden (Rb.144 d.d.
22/08/2007).
Reserve huiselijk geweld
Het college heeft op 11 mei 2010 besloten in het kader van het doorlichten reserves en voorzieningen de
reserve huiselijk geweld vrij te laten vallen. Hierdoor komt de reserve huiselijk geweld vanaf 2011 te
vervallen.
Reserve Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
In de begroting is een onttrekking geraamd van € 932.500. In de jaarrekening is voor maatschappelijke
opvang ( € 675.000) en jeugdzorg ( € 206.000) verantwoord. Verder is een bedrag van € 400.000
toegevoegd aan de reserve. Dit bedrag is conform de begroting. Tenslotte is een deel van de reserve
Taakmutaties dat bedoeld was voor de WMO overgeheveld (€ 122.000).
Reserve exploitatie welzijn.
Onttrekking conform de begroting voor sporthero en het sportbureau. Daarnaast heeft het college in het
kader van de jaarlijkse screening reserves en voorzieningen op 11 mei 2010 besloten in het kader van het
doorlichten reserves en voorzieningen een bedrag (€ 180.000) uit deze reserve vrij te laten vallen.
Reserve Arbeidsmarkt gerichte projecten
In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 229.000. In de jaarrekening is een totaal
bedrag onttrokken van € 151.000. Van dit bedrag is € 83.000 voor subsidie RPA, € 58.000 voor coördinator
arbeidsmarktbeleid en € 10.000 voor tekort participatie budget.
Reserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand
In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking van €2.670.000. Dit bedrag is conform uitvoering
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raadsbesluit 141 van 5 november 2009 waarin besloten is het hele bedrag in te zetten in 2010. De
jaarrekening laat zien dat het hele bedrag is ingezet en daarmee de reserve vanaf 2011 komt te vervallen.
Reserve Vergroten bereik doelgroep minimabeleid.
In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 75.000 voor uitvoering formulierenbrigade.
Reserve Kinderen doen mee.
In de begroting is voor kinderen doen mee een bedrag van € 394.000 geraamd als onttrekking uit deze
reserve. De jaarrekening geeft aan dat de kosten voor de uitvoering kinderen doen mee lager is uitgevallen
waardoor op rekeningbasis maar een bedrag van € 135.000 nodig was.
Programma 11 Milieu en leefomgeving
Reserve Egalisering tarieven rioolrecht
Met betrekking tot de vaststelling van de tarieven, die aan particulieren in rekening worden gebracht, wordt
gewerkt met een voor calculatorische berekening. Om te voorkomen dat de tarieven als gevolg van de
uitvoering van het omvangrijke rioleringsaneringsprogramma in de toekomst plotseling sterk zullen stijgen
(uitgangspunt is integrale doorberekening van de kosten in de tarieven, maar niet meer dan kostendekkend)
is een egalisatiereserve ingesteld. Voordelige verschillen in de werkelijke lasten van de riolering t.o.v. de
begroting worden ten gunste van deze reserve gebracht. Hiermee wordt beoogd de toekomstige stijging van
het tarief zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.
Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Reserve betaalbare woningen starters.
Bij Raadsbesluit van 30 september 2010 nummer 101 is besloten tot het verruimen van de criteria in de
bestaande verordening Startersleningen. Vanuit de algemene middelen, gevoed met het resultaat van de
afkoop besluit woninggebonden subsidies, is hiervoor € 175.000 toegevoegd aan deze reserve.
Reserve ontwikkeling Stationsgebied
Het doel van deze reserve is het voldoen aan de inspanningsverplichting zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst Stationsgebied.(onder andere verleggen Kruseman van Eltenweg, inrichten
voorplein Noordzijde, upgrading busstation).
Reserve Infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer
In 2000 is besloten tot instelling van deze reserve met het doel het realiseren van infrastructuur buiten
plangebied Boekelermeer Zuid. Deze reserve zal worden ingezet ter afdekking van de kosten van de
aansluiting op de A9 (bij Heiloo).
Reserve bruto activering wijkcentrum De Oever
Ten behoeve van de stichting van een nieuw wijkcentrum Oudorp zijn middelen beschikbaar gesteld uit de
algemene reserve van € 2,0 miljoen. Het doel van deze reserve is om een deel van afschrijvingslasten van
het wijkcentrum ten laste van deze reserve te brengen.
De stand van deze reserve bedraagt ultimo 2010 € 2,3 miljoen.
Reserve bruto activering wijkcentrum Mare Nostrum
Ten behoeve van de stichting van het nieuwe wijkcentrum De Mare zijn middelen beschikbaar gesteld uit de
algemene reserve van € 1,0 miljoen. Het doel van deze reserve is om een deel van de afschrijvingslasten
van het wijkcentrum ten laste van deze reserve te brengen.
Reserve tijdelijke huisvesting Brijder verslavingszorg
In verband met de nieuwbouw van de Brandweerkazerne aan de Helderseweg moest de Brijder
verslavingszorg tijdelijk op een andere locatie gehuisvest worden. Ter dekking van de kosten hiervan was
een bestemmingsreserve ingesteld. In 2010 is de Brijder verslavingszorg verhuisd naar de nieuwbouw aan
de Helderseweg. De reserve is in 2010 gebruikt ter dekking van de laatste kosten.
Reserve Stadsvernieuwing
In het kader van de wet op de stads- en dorpsvernieuwing zijn destijds uit ’s rijks kas middelen verstrekt ter
tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake de
stadsvernieuwing. Op dit moment betreft het alleen de Polderhof.
Egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen
Het blijkt dat het verkoopmoment van af te stoten gemeentelijke panden niet goed is in te schatten.
De consequentie hiervan is dat de verkoopopbrengst jaarlijks bij de jaarrekening een te grote afwijking laat
zien ten opzichte van de raming. Dit wordt als ongewenst ervaren. Daarom is in 2008 deze egalisatiereserve
ingesteld met een startwaarde van € 1,2 miljoen. De verdere voeding van deze egalisatiereserve komt tot
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stand door alle gerealiseerde verkopen via resultaatbestemming te storten in deze reserve. De eerste 10
jaar wordt per jaar € 0,6 miljoen als vaste opbrengst geraamd ten behoeve van de exploitatie.
Reserve Integraal plan Overdie
In de raadsvergadering van 1 november 2007 bijlage 178 is besloten een reserve in te stellen voor het
Integraal plan Overdie. De reserve is in 2010 in zijn geheel besteed aan het opknappen van de openbare
buitenruimte Overdie (wegen, straten, pleinen, etc.).
Reserve concrete maatregelen kredietcrisis
Achtereenvolgens werden de volgende bedragen conform het bestedingsvoorstel besteed:
Dekking jongerenloket € 114.000, Fietsenstalling de Mare, € 28.000, werkervaringsplaatsen risico jongeren €
142.000, rentekosten i.v.m. eerdere uitvoering van infrastructurele werken € 87.000, Klimaatagenda €
281.000, t.b.v. raadsbijlage 68 2009 € 164.000, dekking huurlast Bergerweg 23 € 270.000,
energiebesparende maatregelen diverse schoolgebouwen € 216.000.
Reserve Energiebox/Klimaatagenda
In het kader van de circulaire Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) heeft de toevoeging van de
subsidie over 2010 ad € 69.000 conform begroting plaatsgevonden.
Reserve taakmutaties gemeentefonds:
De reserve is gecreëerd om zogenaamde taakmutaties vanuit het gemeentefonds vanuit het ene
begrotingsjaar naar het volgende begrotingsjaar door te schuiven. Zie voor een specificatie het overzicht
Decentralisatie uitkeringen.
Reserve stimuleringsregeling Woningbouwprojecten.
Bij Raadsbesluit van 1 oktober 2009 nummer 144 is ingestemd met het vormen van een
bestemmingsreserve voor de ontvangen stimuleringsgelden woningbouw. Inmiddels zijn alle tranches
uitbetaald. De gelden van de eerste en tweede tranche zijn toegevoegd aan de reserve. Verder worden de
projecten uit de eerste en tweede tranche hiermee gefinancierd. Zodra het Rijk de inzet van de derde
tranche heeft goedgekeurd zal het beschikbaar gestelde bedrag worden toegevoegd aan deze reserve.
Reserve NUON-gelden
Deze reserve is toegevoegd aan de Algemene reserve. In 2010 is een eerste deel van de Escrow uitkering
ontvangen (zie Rb 172 d.d. 10/12/2009).
Reserve CAI-gelden
Ten laste van de Cai gelden werden de volgende activiteiten bekostigd:
Veiligheid en woonomgeving € 89.000, Actief gebruik van zonne-energie voor warmwatervoorzieningen €
660.000, de thema’s domotica, milieu, veiligheid in het project wonen en zorg € 250.000, continuering
gewelfbeschildering Grote Kerk € 100.000, Terrazzovloeren ambachtsschool Bergerweg € 100.000,
gemeentelijk aandeel binnenstedelijke ontwikkeling Paardenmarkt € 1.200.000, gemeentelijk aandeel
revitalisering Park Oosterhout € 467.000, aandeel wbv’s in deze € 327.000, sportvoorzieningen € 68.000,
Stg. Van Foreest € 20.000 en bijdrage aan de Alkmaar Historische Publicaties € 26.000.
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Toelichting voorzieningen
Programma 4 Bereikbaarheid
Voorziening Civieltechnische Kunstwerken
In de raadsvergadering van 7 juni 2007 bijlage nummer 73 is besloten de reserve civieltechnische
kunstwerken en de voorziening onderhoud Friese brug en Onderhoud Koedijkervlotbrug samen te voegen
tot één voorziening Civieltechnische Kunstwerken. De voorziening wordt ingezet om de geplande activiteiten
uit "De brug is gelegd" te financieren.
Voorziening Openbare Verlichting
In de raadsvergadering van 7 juni 2007 bijlage nummer 74 is besloten de voorziening Openbare verlichting
in te stellen. De vermindering in 2010 is gelijk aan het saldo op het product Openbare Verlichting.
Voorziening sociale veiligheid OV
Vanuit de vervoerder is de eindafrekening ad € 50.237 met betrekking tot de veiligheid in het openbaar
vervoer ontvangen en ten laste gebracht van deze voorziening. Hiermee is de voorziening in zijn geheel
gebruikt.
Voorziening Productiefonds en infrastructuur openbaar vervoer
Vanuit de vervoerder is de eindafrekening met betrekking tot het openbaar vervoer ontvangen en ten laste
gebracht van deze voorziening. Het restant van de voorziening zal in 2011 worden afgewikkeld.
Programma Economie
Voorziening Doelstelling gemeente Alkmaar binnen GSB III
Voor de monitoring van de gelden, die volgens Programmabegroting 2005 bestemd zijn voor cofinanciering
van projecten (o.a. het fiets knooppunten systeem, de passantenhaven, duurzaamheidbevordering
bedrijventerreinen, versterking winkelfunctie) is een voorziening gevormd. Dit is de doelstelling van de
gemeente Alkmaar voor stadseconomie binnen GSB III (2005-2009). Deze is niet opgenomen in het
prestatieconvenant dat met het Rijk is afgesloten d.d. 11 maart 2005.
Conform de voorziening BDU – Economie hebben we nog 2 jaar uitstel gekregen om de prestaties af te
ronden.
Voorziening BDU – Economie
In het kader van het Grotestedenbeleid 2005 – 2009 (GSBIII) is tussen de gemeente Alkmaar en het Rijk
d.d. 11 maart 2005 een prestatieconvenant gesloten. Voor de subsidie, die hieruit voortvloeit en de bijdrage
van de gemeente Alkmaar over deze periode is een voorziening gevormd Hoewel de GSB III periode
officieel afgelopen is hebben we nog 2 jaar uitstel gekregen om de prestaties af te ronden.
Programma Onderwijs
Voorziening Overschrijdingsuitkering basis- en speciaal onderwijs.
In 2010 is op grond van de vijfjaarlijkse overschrijdingsuitkering basis en speciaal onderwijs aan de Stichting
Alkmaarse katholieke scholen een bedrag uitgekeerd € 543.000. Daarnaast wordt uit deze voorziening een
bedrag onttrokken voor de bruidsschatregeling Ronduit € 351.000. Een bedrag van € 133.000 is aan de
voorziening toegevoegd.
Voorziening Bos-projecten
De storting betreft een afrekening van een instelling. Binnenkort zullen wij dit afrekenen met het rijk.
Voorziening eigen risico brandverzekering
In 2010 zijn alle afgebrande gymnastieklokalen herbouwd en de voorziening zal na deze totale onttrekking
komen te vervallen.
Programma Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme
Voorziening Actieplan cultuurbereik
Het actieplan cultuurbereik heeft een looptijd van 2008-2011. Hiervoor is in 2008 een voorziening
opgenomen. Jaarlijks wordt het bedrag van het rijk en het bedrag van de gemeente in deze voorziening
gestort. Het gaat om totaal bedrag van € 150.000.-. Daarnaast worden alle uitgaven ten laste van deze
voorziening gebracht. In 2010 is voor € 131.000 aan projecten toegekend en uitgekeerd.
Voorziening onderhoud gebouwen Cultuurplein
Voorziening vervanging en onderhoud bedrijfsmiddelen De Vest
In verband met het plan voor capaciteitsuitbreiding van Theater De Vest is in 2010 en voorgaande jaren een
zeer terughoudend beleid met betrekking tot onderhoud gevoerd. Er zijn daarom geen onttrekkingen
geweest aan de voorziening vervanging en onderhoud bedrijfsmiddelen.
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Voorziening monumenten (isv)
De voorziening wordt gebruikt om de aangegane verplichtingen met betrekking tot subsidies op
woonhuismonumenten aangegaan in de 2e periode ISV (2005-2009) te kunnen betalen.
Programma Sport
De voorzieningen van het Sportbedrijf zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanningen. Hierin wordt
over een reeks van 10 jaar het onderhoud opgenomen. De totale lasten over deze jaren worden gedeeld
door deze jaren en dat is de jaarlijkse dotatie. De onderhoudslasten worden direct t.l.v. deze voorzieningen
geboekt. De planning is een gemiddelde waarin het jaar van aanschaf startpunt is. Als blijkt dat het
betreffende onderhoud later c.q. voordeliger uitgevoerd kan worden door werken te clusteren zal er een
afwijking in de planning ontstaan. Jaarlijks wordt bekeken wat wel en niet uitgevoerd wordt. Het saldo eind
2010 vermeerderd met de dotatie van 2011 is toereikend om het onderhoud 2011 uit te voeren. Of al het
onderhoud in 2010 uitgevoerd wordt is o.a. mede afhankelijk van ontwikkelingen. De MJOP wordt in 2013
geactualiseerd en opnieuw aan het college ter goedkeuring voorgelegd.
Programma Zorg
Voorziening Maatschappelijke opvang.
Een bedrag van € 5.000 is onttrokken.
Programma Werk, participatie en inkomen
Voorziening Oudkomers
Een bedrag van €29.000 is onttrokken.
Voorziening Gesubsidieerde projecten.
De resterende projecten zijn afgewikkeld. De voorziening gesubsidieerde projecten komt vanaf 2011 te
vervallen.
Programma Milieu en leefomgeving
Voorziening Uitbreiding Geestmerambacht
De voorziening uitbreiding Geestmerambacht is gevormd op grond van collegebesluit 05.3886 d.d. 15 maart
2005. De door de provincie en gemeenten te compenseren BTW uit de kosten van de uitbreiding van het
recreatieschap Geestmerambacht wordt als financiering aangewend voor het tekort in de dekking van
diezelfde uitbreiding.
Voorziening Baggerwerken
Onttrekking door betaling aan Hoogheemraadschapsubsidie Senter Novum € 1.462.474 (Subbied-regeling,
saldo van ontvangen subsidie en gedane uitgaven in 2010).
Voorziening afkoopsommen begrafenisrechten
Met de afgekochte begrafenisrechten wordt het graf- en groenonderhoud op de gemeentelijke
begraafplaatsen gefinancierd. De gedurende het boekjaar ontvangen afkoopsommen voor begrafenisrechten
worden aan het einde van het boekjaar in de voorziening gestort.
Voorziening onderhoud milieustraten ondergronds
Volgens de planning zou de toevoeging en de onttrekking aan de voorziening milieustraten
ondergronds 2010 als volgt zijn. Dotatie € 58.500 en onttrekking lasten correctief onderhoud € 79.650. De
werkelijke dotatie is volgens planning. De onttrekking op basis van werkelijk gemaakte kosten is € 65.464.
Voorziening bodemsanering (isv)
De voorziening is ontstaan uit de eerste ISV periode (2000-2004) en is bedoeld om de onderzoekskosten
van het in beeld brengen van de vervuiling en eventuele bijdragen bij excessieve kosten te dekken.
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Voorziening sanering Gasfabriek Paardenmarkt
De voorziening is gebruikt voor de sanering van het project Paardenmarkt voor een bedrag van € 76.957.
Het onterecht gebruiken van de voorziening voor werkzaamheden aan de riolering heeft geleid tot een
verrekening met de sector Stadsbeheer voor een bedrag van € 128.350.
Voorziening geluidssanering omliggende gemeentes (isv)
De gemeente Alkmaar voert de geluidssaneringsopdracht in het kader van wegverkeerslawaai uit voor
enkele omliggende gemeenten. Zowel de toevoeging ad € 152.000 als de kosten ad € 184.000 hebben
betrekking op de uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geluidssanering.
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Voorziening duurzaam bouwen en energie (isv)
Op het gebied van duurzame energie en zuinige bouw is er een drietal bijdragen verstrekt. Het gaat om
projecten aan de Melis Stokelaan, Graalstraat, Van de Veldelaan
In het kader van de Aktie Zonnesteek werd € 31.070 ontvangen.
Voorziening wijkperspectief De Mare
Op 11 mei 2010 heeft het college besloten tot de herinrichting van De Mare: Eilandenbuurt en besloten dat
de voorziening 'Wijkperspectief De Mare' één van de dekkingsmiddelen betreft.
Voor deze herinrichting is in 2010 vanuit de voorziening € 900.718 ingezet.
Voorziening IPSV
Bij beschikking van 28 november 2003 honoreerde de minister van VROM de ingediende aanvraag voor een
bijdrage in het kader van het Besluit bevordering Innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing. De
aanvraag was gericht op een aantal met name genoemde innovatieve en op uitvoering gerichte
deelprojecten in de wijk Overdie/Schermereiland. De kosten voor het Geert Groteplein en de rente kosten
voor de aangegane leningen Huibert Pootlaan worden uit deze voorziening betaald. De leningen zijn
verstrekt voor 20 jaar.
Voorziening BDU Fysiek
De financiële middelen voor de stedelijke vernieuwing (ISV-3 2010-2015) zijn vanaf het jaar 2010
toegevoegd aan de algemene uitkering. Helaas is dit besluit door het Rijk te laat genomen, waardoor het niet
mogelijk is geweest om het budgetjaar 2010 ad € 1.588.260 op te nemen en uit te betalen via de algemene
uitkering en heeft het Rijk via een aparte beschikking het bedrag uitbetaald. Dit bedrag is toegevoegd aan
deze voorziening. Het ontvangen bedrag wordt voor € 750.000 ingezet voor de grondexploitatie Doelenveld
(RB 83, 1 juli 2010). Verder is de voorziening ingezet voor de afwikkeling van ISV-2 conform het overzicht
opgenomen in de jaarrekening 2009.
Bij het onderzoek naar onjuistheden in de Rekening is geconstateerd dat één en dezelfde verplichting als
onderbouwing bij twee voorzieningen is gebruikt. Daarmee is het saldo per ultimo 2009 van de voorziening
BDU Fysiek te hoog en dit is aangemerkt als een fundamentele fout. Hierop is het resultaat na bestemming
van 2009 aangepast. Dit heeft geleid tot een voordelig effect van € 626.000 dat in 2010 aan de algemene
reserve is toegevoegd.
Voorziening DMS bouwen
De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) leidt tot diverse aanpassingen op
het gebied van automatisering om uiteindelijk een digitale vergunning te kunnen verstrekken. De kosten ad €
101.159 zijn toe te rekenen aan deze aanpassingen. De toevoeging ad € 50.000 heeft plaatsgevonden
conform begroting 2010.
Voorziening inhaalslag bestemmingsplannen
In het kader van de nieuwe WRO dienen per 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel te zijn (jonger dan
10 jaar). De kosten ad € 253.751 hebben betrekking op inhuur van derden om de inhaalslag te
bewerkstelligen. De toevoeging ad € 167.000 is conform de begroting 2010.
Voorziening uitvoering Malta wetgeving
In de Maltawetgeving is geregeld dat de gemeente bij excessieve kosten voor archeologische opgravingen
een bijdrage in de kosten kan verstrekken. Op basis van de beleidsnota cultuurhistorie is er een bijdrage
verstrekt ad € 84.000 voor de opgravingen aan de Paardenmarkt. De toevoeging ad € 100.000 is conform
begroting 2010.
Voorziening YXIE
Op grond van het BBV is een nieuwe voorziening YXIE gevormd. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden
van sponsorbijdragen (realisatie YXIE) geldt een terugbetalingsverplichting.
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Bij het opstellen van de Balans van de jaarrekening 2010 kwam naar voren dat de ontvangen gelden voor
Victoriefonds (€ 4,9 mln) ten onrechte als beklemde middel stond opgenomen. De balans per 1-1-2010 is
gecorrigeerd de post is verplaatst naar de nieuwe voorziening YXIE.

Voorziening Afhandeling zonnepanelen Vroonermeer-Zuid
Naar alle waarschijnlijkheid zal een deel van een ontvangen bijdrage van de provincie moeten worden
doorbetaald aan de partij die destijds de uitvoering heeft gedaan.
Voorziening nog te maken kosten in Uitgenomen Bestemmingsplannen
Bij uitnamen en afsluiten van een grondexploitatie worden de nog uit te voeren werkzaamheden geraamd en
ten laste van deze grondexploitatie gebracht. Hierbij vindt dotatie in deze voorziening plaats tegen hetzelfde
bedrag. Bij realisatie van de werkzaamheden worden de werkelijke kosten ten laste van deze voorziening
gebracht.
Algemene dekkingsmiddelen
Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen
Voor een goede aansluiting op de werkwijze van beheersing van de onderhoudswerkzaamheden en de
administratieve verwerking zijn de onderhoudsvoorzieningen gesplitst in twee voorzieningen (Onderhoud
gemeentegebouwen en Onderhoud onderwijsgebouwen). Met de nieuwe kadernota Reserves en
Voorzieningen in voorbereiding zal de Raad hierover nader worden geïnformeerd.
Voorziening APPA pensioenen
In het kader van de APPA regeling zijn noodzakelijke voorzieningen voor pensioenen voor ex-wethouders
voor een totaalbedrag van € 905.000 alsmede een backservice voor een ex-wethouder ad. € 150.000
geregeld die nog niet onder eerdere of in latere regelingen zijn ondervangen. Voor 2010 is ten behoeve van
de financiering voor het realiseren van deze backservice een bedrag van € 150.000 aan de voorziening
onttrokken.
Voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan
Jaarlijks worden ten laste van de exploitatie bedragen ter grootte van € 90.000 gedoteerd. Na een periode
van 5 jaar worden werknemers in de gelegenheid gesteld ten laste van deze voorziening een nieuwe fiets
aan te schaffen.
Voorziening kredietrisico’s
De voorziening oninbare lening dient ter beperking van risico’s bij het niet nakomen van
betalingsverplichtingen van klanten van de kredietbank Noord-West. Omdat deze voorziening feitelijk een
activa-post betreft wordt deze per 2010 niet meer onder de balanspost voorzieningen opgenomen.
Diversen
Voorziening Brede doeluitkering Sociaal, integratie en Veiligheid.
Voor de BDU/SIV is vanaf 2005 een voorziening ingesteld. De looptijd van de BDU/SIV is van 2005-tot en
met 2009. Alleen de wet inburgering dat ook onderdeel is van deze regeling loopt door tot en met 2011. Op
grond hiervan zijn in 2010 nog uitgaven gedaan betreffende de uitvoering wet inburgering. Bij de
jaarrekening 2011 zal een definitieve afrekening plaatsvinden en dan kan worden opgemaakt of het
gereserveerde bedrag toereikend is geweest.
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Overzicht beklemde middelen
Ingevolge aanpassingen in de BBV zijn de (nog) niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en
Nederlandse overheidslichamen met een specifieke aanwendingsrichting, als mede overige vooruit
ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen, opgenomen onder de overlopende
passiva.

In gehele euro’s

Saldo
1-1-2010

Toevoegingen

Vrijgevallen

Saldo
31-12-2010

0
0
0

394.530
104.951
617.258

0
0
210.102

394.530
104.951
407.156

744.825
140.000
656.798
113.918
546.525
93.163
126.789
93.263
26.400
0
0
0
0

187.822
0
252.442
330.688
0
0
54.400
0
92.249
147.619
198.480
55.957

0
140.000
0
53.558
172.893
42.025
0
93.263
26.400
0
0
0
20.685

932.647
0
909.240
391.048
373.632
51.138
181.189
0
0
92.249
147.619
198.480
35.272

Stadsontwikkeling:
Duurzaam bouwen (Dubo) Schelphoek
P+R Bergermeerpolder
Kwaliteit Kanaalkade
P+R Keesomstraat
Luchtkwaliteit lokaal
Dekker-gelden (BLS)
Stimulering Woningbouw 2e tranche
Duurzaam energiepakket 2009/2010
Stimulering Woningbouw 3e tranche
Apparaatskosten geluidsbelastingkaart
Railscherm Heiloo
Isolatie woningen Boekelermeer
Quick wins binnenhavens

126.194
651.313
480.000
746.881
104.006
468.528
2.348.955
32.976
0
0
0
0
0

0
0
0
320.000
28.732
0
0
0
1.381.725
155.105
77.659
41.143
90.000

0
427.089
480.000
21.162
0
468.528
2.300.995
32.976
1.381.725
0
0
0
21.622

126.194
224.224
0
1.045.719
132.738
0
47.960
0
0
155.105
77.659
41.143
68.378

Totaal

7.500.534

4.530.760

5.893.023

6.138.271

Realisatie
Impuls subsidie herstructurering Overdie
Subsidie 2de halvemaansbrug ZesWielen
Regeling verbetering binnenklimaat scholen
Samenleving
Regionaal Meld en Coördinatie
Int bel project T3
BDU CJZ
Maatschappelijke opvang
Nieuwkomers
AMA project
Oude Vreemdelingenwet
Openbaar Primair Onderwijs
Jeugdcultuurfonds
Provincie project Juul
BDU/SIV regio educatie
Inburgering participatiebudget
Nazorg ex gedetineerden
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Toelichting bij beklemde middelen
Impuls subsidie herstructurering Overdie
Dit betreft een bijdrage van het Rijk waarvan de afwikkeling kan leiden tot een terugbetaling.
Subsidie tweede halvemaansbrug
Dit betreft een bijdrage van de provincie waarvan de afwikkeling kan leiden tot een terugbetaling.
Regeling verbetering binnenklimaat scholen
Betreft subsidie van het Rijk ter verbetering van het binnenklimaat van basisscholen. De subsidie is in 2010
ontvangen en moet uiterlijk 1 september 2011 besteed zijn.
Regionale Meld en coördinatie (RMC)
Via de SISA wordt deze rijksvergoeding verantwoord. Het saldo wordt daarbij opgegeven. Aangezien aan
RMC geen einddatum is verbonden zal volledige afwikkeling afhangen van de jaarlijkse besteding van het
RMC budget. De verwachting is dat in de komende jaren het saldo aanzienlijk terug gaat lopen.
TJ3 project
Project van de provincie en is in 2010 afgerekend.
Brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en gezin
Deze regeling loopt tot en met 2011. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd via de SISA. Het saldo zal nog
ingezet worden in 2010 en 2011. Definitieve afrekening zal pas in 2012 plaatsvinden.
Maatschappelijke opvang
Dit zijn de budgetten voor de invoering van de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid. Het
saldo staat bij het rijk genoteerd. De verwachting is dat na afrekening van de brede doeluitkering ook dit zal
worden afgewikkeld. Hier in is ook opgenomen de budgetten vrouwenopvang en budget opvang ex
gedetineerde. Deze budgetten worden via de SISA in 2010 en 2011 verantwoord en in 2012 afgerekend.
Nieuwkomers
Dit betreft het saldo dat in de jaren tot en met 2007 is gevormd. Nieuwkomers is een onderdeel van de brede
doeluitkering SIV geworden. In 2010 is met de regio over genoemde periode afgerekend. Afrekening rijk
omtrent Alkmaar en regio zal in 2011 plaatsvinden.
Ama project
Dit project is afkomstig van de provincie. In 2011 dienen wij dit af te rekenen en zal het bedrag worden
ingezet.
Vreemdelingenwet
Via het ministerie van justitie hebben wij voor de uitvoering van de vreemdelingenwet geld ontvangen.
Dit bedrag wordt in 2010 en 2011 ingezet en afgewikkeld.
Jeugd en cultuurfonds
Project van de provincie en is in 2010 afgerekend.
Provincie project Juul
Project van de provincie en wordt in 2011 afgerekend.
Regio educatie gelden.
Het betreft educatie gelden van de regio gemeenten. Het bedrag wordt in 2011 afgerekend met het rijk.
Inburgering participatiebudget
Via de SISA wordt deze rijksvergoeding verantwoord. Het saldo wordt daarbij opgegeven. Afwikkeling zal in
2011 plaatsvinden.
Rijksvergoeding ex gedetineerden
Via de SISA wordt deze rijksvergoeding verantwoord. Het saldo wordt daarbij opgegeven. Afwikkeling zal in
2011 plaatsvinden.
Dubo Schelphoek
Het betreft hier een subsidie van de provincie voor warmte-koudeopslag in de Schelphoek. De activiteiten
lopen tot 1 januari 2012. Voor 1 april 2012 moet een verantwoording inclusief accountantsverklaring
ingediend worden. Op basis daarvan wordt overgegaan tot definitieve vaststelling van de subsidie.
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P+R Bergermeerpolder
Dit betreft een subsidie van de provincie ten behoeve van de uitvoering van het Park & Ride terrein
Bergermeerpolder, onderdeel van het totale project Bus-on-line. Het project is in de tweede helft van 2010
afgerond, maar de definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. Voor deze afrekening is uitstel
aangevraagd tot 31 mei 2011. In het geval van een overschot kan dit terugbetaald moeten worden aan de
provincie.
Kwaliteit Kanaalkade
Dit betreft een subsidie van de provincie voor het project kwaliteit Kanaalkade onderdeel van het totale
project Bus-on-line. Het project is in de tweede helft van 2010 afgerond, maar de definitieve afrekening moet
nog plaatsvinden. Voor deze afrekening is uitstel aangevraagd tot 31 mei 2011. Eventuele overschotten
kunnen moeten worden terugbetaald.
P+R Keesomstraat
Dit betreft een subsidie van de provincie voor het project Park & Ride terrein Keesomstraat onderdeel van
het totale project Bus-on-line. Het project is in 2010 afgerond, maar de definitieve afrekening moet nog
plaatsvinden. Voor deze afrekening is uitstel aangevraagd tot 31 mei 2011.In het geval van een overschot
kan dit terugbetaald moeten worden aan de provincie.
Luchtkwaliteit lokaal
Dit betreft een subsidie van de provincie voor lokale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. De
uitvoering hiervan loopt tot en met 31 december 2011. Mogelijk is er sprake van een verlenging van de
termijn tot en met 2015. Er is een plicht tot gelijke cofinanciering. Op basis van de eindverantwoording wordt
de subsidie definitief vastgesteld (eventuele overschotten kunnen moeten worden terugbetaald).
Besluit locatiegebonden subsidies
In het kader van het convenant woningbouwafspraken 2005-2010 is er subsidie toegekend voor de bouw
van 3.000 woningen in deze periode. Gedurende de looptijd zijn er voorschotten uitbetaald. Op basis van de
werkelijke productie is er geld terugbetaald in het kader van de SISA-afrekening 2009.
Stimulering Woningbouw 2e tranche
In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten is er voor 14 projecten eind 2009
door het rijk subsidie toegekend en uitbetaald. Voorwaarde voor deze subsidie is dat voor 1 juni 2010 de
bouw van de projecten gestart moet zijn. De bouw van een aantal projecten is inmiddels gestart. De
projecten die geen doorgang gevonden hebben zijn terugbetaald aan het rijk. Uiteindelijk zijn er nog 2
projecten gestart met minder woningen. Hierdoor kan nog een terugbetaling aan het Rijk plaats vinden.
Apparaatskosten geluidsbelastingkaart
Ter uitvoering van de EU-richtlijn omgevingslawaai dienen gemeenten geluidsbelastingkaarten en
actieplannen te maken. Hiervoor heeft het Rijk een subsidie toegekend voor de periode 2010-2012. Als
voorwaarden voor definitieve vaststelling wordt gesteld dat de gemeente de geluidskaart en het actieplan
tijdig vaststelt en dat deze kaart en het actieplan van voldoende kwaliteit zijn.
Railscherm Heiloo & Isolatie woningen Boekelermeer
Dit betreft ontvangen voorschotten van de provincie voor projecten die na 2010 doorlopen.
Quick wins binnenhavens
Dit betreft een subsidie van het Rijk voor de uitvoering van het project “Havenontwikkeling Alkmaar
Boekelermeer. De activiteiten lopen door tot 31 december 2013. Verantwoording over de besteding vindt
plaats via de SISA bijlage bij de jaarrekening.
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Aanpak kindermishandeling

De 35 centrumgemeenten ontvangen in 2008 t/m 2010€ 83.300
onder de voorwaarde dat de colleges van b&w schriftelijk instemmen
met de Actieverklaring Kindermishandeling

83.000

Beeldende kunst en vormgeving

De doelstellingen voor deze middelen zijn het bieden van ruimte aan
talent, het verbeteren van de relatie tussen productie en presentatie,
tussen aanbod en publiek en het versterken van de
kracht/professionalisering van de sector. De uitkering geldt als
aanvulling op de reguliere gelden die gemeenten uitgeven aan
beeldende kunst en vormgeving. Deze laatste worden geacht ten
minste even hoog te zijn als de uitkering. Indien de horizontale
verantwoording en de gegevens aan het CBS daartoe aanleiding
geven kan het verstrekken van de uitkering heroverwogen worden

150.000

150.000

150.000 In het sectorsubsidieplan 2010 is dit verwerkt.

Bewonersinitiatieven wijken (G18)

Deze middelen worden ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven
om de sociale cohesie en de leefbaarheid van woonwijken te
verbeteren. Dit bedrag wordt ingezet in de wijk Overdie.

150.000

102.338

206.195 De regiegroep overdie is in 2009 gestart. De regeling loopt voor overdie
door tot en met 2011. In 2010 is niet het volledige budget uitgegeven.

104.025

Bewonersinitiatieven wijken (G31)

Voorwaarde voor het ontvangen van het bewonersbudget is dat het
geld middels een vouchersysteem wordt toegekend aan de
bewoners. Alkmaar heeft dit op deze manier verwerkt. Over het jaar
2011 wordt later besloten

300.000

338.413

525.416 In de begroting is het budget 2010 en een gedeelte van het budget 2009
opgenomen. Daar de regeling loopt tot ultimo 2010 was de verwachting
dat het volledige budget ingezet zou worden. Afrekening laat zien dat
een aantal verplichtingen nog afgerekend moeten worden in 2011

175.036

Brede school sport en cultuur
(combinatiefuncties)

De impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie
van combinatiefuncties. De G31-gemeenten hebben een bestuurlijke
verklaring getekend waarin o.a. het aantal fte's voor hun gemeente is
benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de benodigde
financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen

256.800

272.356

339.318 Zowel aan Artiance als aan het sportbureau is dit jaar subsidie
toegekend voor de impuls brede scholen, sport en cultuur dat zich richt
op de realisatie van combinatiefuncties. Het project is succesvol en
loopt nog door tot 2012. Het aantal te realiseren fte wordt gehaald

74.397

74.397

74.397 Diverse subsidies zijn op grond van de regeling dit jaar toegekend. De
verwachting is dat het hele budget wordt ingezet.

230.000

274.697

385.000 In de begroting is zowel het budget 2009 als budget 2010 opgenomen.
Het project wijkgericht inburgering is later van start gegaan waardoor de
besteding achterblijven ten opzichte van het budget. Het budget dat nu
niet wordt aangewend zal in 2011 worden ingezet

110.303

15.000

19.713

0

680.000

680.000

15.128 Het project taalcoaches is eind 2008 gestart en loopt door in 2010 en
2011.
680.000 Het programma Overdie Sociaal bevindt zich in de uitvoerende fase.
Het programmaplan omvat alle projecten , lijnactiviteiten en acties op
sociaaleconomisch gebied die voor de wijk in gang zijn of worden gezet.
De grootste uitgave binnen de WAP-gelden tot nu toe zijn gedaan voor
het Wijkservicebedrijf. Vanuit dit bedrijf worden diverse ketens
van het sociaal-economisch programma vormgegeven.

Cultuurparticipatie

De regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009-2012
komt in de plaats van het Actieplan Cultuurbereik. Hiertoe is door de
gemeente een verklaring van deelname getekend inclusief
vierjarenplan
Innovatietrajecten inburgering wijkgerichte Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van een aantal
aanpak
innovatietrajecten in het kader van het Deltaplan inburgering

Taalcoaches
Wijkactieplannen

Het kabinet geeft een exta impuls aan de organisatie van taalcoaches
voor inburgeraars
Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor het wijkenbeleid.
De bedragen zijn bestemd voor de wijk Overdie

bedrag

sector
welk bedrag
Reeds voor dit doel stand van zaken/ontwikkelingen
schuift door
in de begroting
naar 2011
opgenomen
79.521
83.000 In de begroting was zowel het budget 2009 als 2010 opgenomen.Bij 3e
83.000
wijziging is het budget 2010 afgeraamd. Plan van aanpak is gemaakt.
Uitvoering ter hand genomen en loopt door in 2011.
SL

Decentralisatie uitkeringen:

Besteding

0

SL

SL

SL
67.000

SL
0

SL

SL
SL
0

Onderwijsachterstandenbeleid (septcirc
2009 en junicirc 2010)

Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de
vervallen BDU-SIV.

1.359.935

1.292.935

1.292.935 In 2010 is het volledige budget ingezet voor o.a vve, opvang
asielzoekers, bredeschool activiteiten en uitvoering
achterstandenbeleid. De extra aaanvulling van€ 67.000 is niet ingezet

0

Maatschappelijke opvang, openbare
geestelijke gezondheidszorg en
verslavingsbeleid (septcirc 2009 en
junicirc 2010)

Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de
vervallen BDU-SIV. Het beleid is vastgelegd in het Stedelijk Kompas.
Dit kompas vormt de basis voor de prestatie-afspraken waaraan het
ontvangen van de DU wordt verbonden. De in artikel 20 Wmo
genoemde voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.066.000

3.003.821

2.973.159 In 2010 is het volledige budget ingezet voor Stichting Onderdak (DNO,
Brijder Stichting en de GGD (OGGZ). De aanvullende bijdrage vvan
93.000 is niet in 2010 meer ingezet.

0

Jeugdwerkloosheid (septcirc 2009)

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden maakt het kabinet met 30
regio's afspraken in regionale convenanten

3.041.830

1.552.201

2.749.000 Op grond van het ingediende actieplan is aan Alkmaar als
centrumgemeente 1,05 miljoen euro toegekend (junicirculaire 2010) en
later nog eens 2,0 miljoen euro (septembercirculaire 2010).

1.489.629

sl

sl
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Toelichting

Peuterspeelzaalwerk (septcirc 2009)

In het kader van de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt
de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving bij de
gemeenten en de GGD's gelegd. Hiervoor is structureel geld
beschikbaar

146.000

Reeds voor dit doel stand van zaken/ontwikkelingen
in de begroting
opgenomen
64.107
146.000 In 2010 is een gedeelte van de controle uitgevoerd.

Jeugd (septcirc 2009)

Vanaf 2010 worden de middelen voor het preventieve lokaal
jeugdbeleid gefasseerd aan het gemeentefonds toegevoegd via de
DU Jeugd. Het is bestemd voor het tegengaan Voortijdig
Schoolverlaters

165.000

99.775

412.000

412.000

40.000

40.643

1.100.000

992.000

Bodemsanering (septcirc 2009 en junicirc De komst van een DU Bodem is het gevolg van het Bestuursakkoord
2010)
2007. De middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de
vervallen BDU ISV.
Gezond in de stad (septcirc 2009)

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de
Wet publieke gezondheid is via gmeentefonds deze DU ontvangen.
Hiermee zijn de gmeenten in staat extra gelden in te zetten om
gezondheidsachterstanden zoveel mogelijk terug te dringen.

Leefbaarheid en Veiligheid (septcirc 2009) De veiligheids- en leefbaarheidsmiddelen worden in 2010 en 2011
onder 40 gemeenten verdeeld en zijn bedoeld om de
veiligheidsdoelstellingen uit het Bestuursakkoord te realiseren.

bedrag

sector

welk bedrag
schuift door
naar 2011

Besteding

0

sl
99.775 Bedrag is gedeeltelijk ingezet voor voortijdig schoolverlaten. In de
bestuursrapportage van september 2010 is aangegeven dat het bedrag
niet volledig wordt ingezet en het restant wordt doorgeschoven naar
2011
412.000 De gelden zijn ingezet als algemeen dekkingsmiddel, zoals verwerkt in
de begroting 2010.

66.000

sl
0
so

40.643 In 2010 is het budget volledig ingezet als subsidie voor steunpount
Hayat voor het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen
allochtone en autochtone alkmaar en verbetering gezondheidsbeleid en
het verbeteren van de toegang tot zorg.
992.000 Het vastgestelde bestedingsvoorstel is als zodanig uitgevoerd.
doorschuiven van het restant ad € 108.000 is in hetzelfde voorstel
vastgesteld. De middelen worden o.a. ingezet als dekking voor de
stadstoezichthouders.

Het

Instapcursussen inburgering (junicirc
2010)

Het rijk heeft voor het organisatie van instapcursussen voorafgaand
aan het inburgeringstraject via een DU extra geld beschikbaar
gesteld. Het gaat hierop 200 instapcursussen. Het bedrag is niet op
proudct 13 maatschappelijke participatie verantwoord maar op
product 51

200.000

199.544

0 In 2010 heeft Inova voor het organiseren van brugklassen waarin
opstapcursussen worden gegeven met als doel vrijwillige inburgeraars
te motiveren en te stimuleren met hun inburgering te gaan starten.

Nationaal actieplan sport en bewegen
(junicirc 2010)

Het rijk heeft middellen beschikbaar gesteld voor de impuls nationaal
Actieplan Sport en bewegen. Gemeenten die sport en
beweegactiviteiten gaan opzetten zullen een zelfde bedrag
investeren. Het bedrag is verantwoord op product 51

149.199

0

Impuls brede school combinatiefuncties,
verhoging (septcirc 2010)

In het kader van Impuls bredescholen, sport en cultuur heeft de
gemeente via een DU extra gelden ontvangen voor het realiseren van
combinatiefuncties. De extra gelden zijn beschikbaar gekomen
omdat Alkmaar meer combinatiefuncties realiseert dan in 2010 is
afgesproken

102.000

0

67.000 Voor het realiseren van het aantal fte combinatiefuncties wordt subsidie
verstrekt aan het sportbureau. De extra gelden voor 2010/2011 worden
doorgeschoven naar 2011

Regeling Stimulering Lokale
Klimaatinitiatieven (novcirc 2009)

Middelen voor structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte
energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. Alkmaar
ontvangt in dit kader € 229.354 waarvan € 69.036 in 2010

69.036

0

69.036 Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Klimaatagenda

Schuldhulpverlening Spekmangelden
(novcirc 2009)

De uitkering is bedoeld voor het opzetten van een pilot waarin
buurtdiensten of hulpverleners in de wijken en gemeenten op
adequate en efficiënte wijze hulp kunnen bieden aan personen in de
wijken die problematische schulden hebben of dreigen te krijgen

211.800

61.545

Vrouwenopvang (sept en deccirc 2010)

Het rijk heeft voor de vrouwenopvang in het kader van beschermd en
weerbaar een incidentele bijdrage verstrekt. Het bedrag is bestemd
voor de voorbereiding op de voorgenomen invoering van de wet
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

61.372

0

0

108.000

0

sl
0 Voor de uitvoering dient een plan van aanpak te worden opgesteld
waarin ook de co fianciering is geregeld. Dit plan is in 2010 nog niet
gemaakt en de verwachting is dat dit medio 2011 gereed is voor
uitvoering.

149.199

sl
102.000

sl
0

91.000 Begin 2010 heeft het college de nota omtrent de spekmangelden
vastgesteld. Hierin is besloten het budget over twee jaren in te zetten. In
2010 91.000 en 2011 120.000. Het bedrag van 2010 zal niet volledig
worden ingezet. Een bedrag van € 46.000 wordt ingezet in 2011

46.000

48.500 De invoering is van de wet meldcode wordt begin volgend jaar
verwacht. Op grond hiervan wordt voorgesteld het bedrag door te
schuiven naar 2011.

61.372

SL
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Knelpunten inburgering

Omdat gemeente in 2010 extra inspanningen moeten verrichten om
de omslag van verplicht naar vrijwillige inburgeraars te maken, is
indertijd een extra financiële bijdrage in het vooruitzicht gesteld op
basis van een minimum aantal te realiseren voorzieningen t/m mei
2010. Wij hebben in de periode januari t/m mei meer gerealiseerd.
Hiervoor ontvangen wij een bedrag van € 435.806,-. De bijdrage is
bedoeld om de uitvoering van de inburgering te intensiveren, extra
personeel aan te nemen en meer algemeen om vrijwillige
inburgeraars de taal te laten leren.

435.806

Pilot loondispensatie

In de pilot loondispensatie krijgen gemeenten de mogelijkheid het
instrument loondispensatie in te zetten voor hun inwoners van 23 jaar
en ouder die bijstand ontvangen op grond van de WWB of een
inkomensvoorziening op grond van de WIJ en die langdurig of
structureel verminderd arbeidsproductief zijn als gevolg van een
lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychosociale beperking.
Alkmaar ontvangt het budget t.b.v. het samenwerkingsverband WNK
en heeft het budget aan het WNK overgedragen.

163.012

163.012

103.245

103.245

103.245 De middelen zijn via een subsidiebeschikking aan CVO beschikbaar
gesteld. In deze beschikking zijn voorwaarden opgenomen.Het project
loopt goed. Bij de vaststelling van de subsidie krijgen wij inzicht omtrent
de werkelijke kosten en de behaalde prestaties..

394.000

135.525

394.000 Het budget voor Kinderen doen mee is in 2010 niet geheel uitgegeven
en wordt doorgeschoven naar 2011.

Taakmutaties
Maatschappelijke stages bedrag t/m 2011 De middelen zijn bedoeld voor het tot stand brengen van een
effectieve lokale of regionale bemiddelingsinfrastructuur voor
vrijwilligerswerk, mede gericht op de ontwikkeling van de
maatschappelijke stage. Vanaf 2011/2012 is de maatschappelijke
stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs.
Armoedebestrijding: maatschappelijke
Vastgelegd in het convenant "Kinderen doen mee"
participatie kinderen, incidenteel in 2010,

bedrag

Besteding

Reeds voor dit doel stand van zaken/ontwikkelingen
in de begroting
opgenomen
0
435.800 Aangezien de kosten over een langere periode worden gemaakt is het
bedrag doorgeschoven naar 2011

Decentralisatie uitkeringen:

0 Het budget is aan het WNK overgemaakt

sector
welk bedrag
schuift door
naar 2011
435.806

0

0

SL
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258.475
SL

Overzicht inkomende specifieke middelen
(specifieke uitkeringen & subsidies) met een toekenning en looptijd in 2010, exclusief decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties in Algemene Uitkering
Toegekend Bestedingen in of
bedrag totaal of t/m 2010 tlv spec.
over 2010
Middelen

Sector (Project) activiteit

Fonds/regeling

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Fietsimpuls 2010-2012
Fietsimpuls 2010-2012
Duurzame Energiepakket NH 2001-2008
Duurzame energiepakket 2009
Duurzame energiepakket 2010
Bonroute
Infrastructuur 2005-2009
Infrastructuur 2005-2009
Verkeerslawaai
Fietsinfrastructuur
Bereikbaarheid kust 2009
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Gedragsbeinvloeding 2008
Gedragsbeinvloeding 2009
Gedragsbeinvloeding 2010
Gedragsbeinvloeding 2010
Kleine Infrastructuur 2009
Kleine Infrastructuur 2010
Lokale maatregelen luchtkwaliteit NH
Lokale maatregelen luchtkwaliteit NH
Energiebesparende maatregelen
Verbetering Haltetoegankelijkheid NH 2009
uitvoeringsprogramma Warmte-koudeopslag 2007
Infrastructuur 2005-2009
Tekortsubsidie Kleine infrastructuur
Water als economische Drager 2009
Programma Sociaal Culturele Infrastructuur
Inrichting Landelijk gebied NH 2008
Infrastructuurfonds
Water als economische Drager 2009
HIRB
Verbetering binnenklimaat onderwijs
Besluit infrastructuurfonds
Fonds investeringen Noord-Holland
Convenant Groen en krachtwijken
ISV
Project toegankelijkheid Haltetoegankelijkheid 2007
Culturele planologie

Fietsbrug NH Kanaal Overstad
Bestevaerbrug
De Nollen Oost
Duurzame energiepakket 2009
Duurzame energiepakket 2010
Fietsenstalling Centraal
P+R Terrein Keesomstraat
Kwaliteit Kanaalkade
Railscherm Heiloo
Bergerweg-Scharloo
De Landman aanleg fietsverbinding
Stimuleringsgelden Woningbouw 2e tranche
Stimuleringsgelden Woningbouw 3e tranche
Streetwise
Streetwise
Streetwise
Verkeerslokaal
Rotonde Schinkelwaard
Rotonde terborchlaan
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
Isolatie woningen Boekelermeer
Toegangkelijkheid bushalteplaatsen
Schelphoek Havenkwartier Alkmaar
PR Bergermeer
Overdie herstructurering
WED project Passantenhaven Schelphoek
YXIE Centrum voor woord, Beeld en Geluid
Natuurzones Boekelermeer Zuid 2&3
Quick Wins Binnenvaart
Watergebonden bedrijventerrein Boekelermeer
Industrieterrein Oudorp
Binnenklimaat scholen
Bus-On-Line
Bus-On-Line
Oosterhout 2e fase
trance 2010
subsidie diverse bushalteplaatsen
Overstad
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1.687.500
2.160.000
327.791
41.220
38.838
1.000.000
1.900.000
600.000
155.318
45.000
152.100
1.287.840
696.990
11.000
8.475
12.605
12.596
610.000
131.500
47.379
113.254
51.429
1.532.800
157.743
1.500.000
300.000
600.000
1.250.000
62.000
3.629.727
1.750.000
807.143
617.258
24.078.945
4.878.137
430.000
1.588.262
389.500
29.444

0
0
0
41.220
31.070
0
480.031
493.318
0
45.000
152.100
1.239.880
696.990
0
7.437
40
9.085
234.592
196.592
0
0
0
837.624
0
974.967
300.000
90.457
0
28.930
21.622
0
0
210.102
24.157.839
3.890.784
430.000
0
232.293
29.444

Overzicht inkomende specifieke middelen
(specifieke uitkeringen & subsidies) met een toekenning en looptijd in 2010, exclusief decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties in Algemene Uitkering
Toegekend Bestedingen in of
bedrag totaal of t/m 2010 tlv spec.
over 2010
Middelen

Sector (Project) activiteit

Fonds/regeling

SO
SO
SB
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
CO
CO

Restaurantiefondsen Rijk
Suppletiegelden
Subbied 2005
Uitvoeringsregeling multifunctionele accommodatie Noord-Holland 2009
Uitvoeringsregeling multifunctionele accommodatie Noord-Holland 2009
Uitvoeringsregeling Stimulering Maatschappelijke Ontwikkeling NH 2009
Uitvoeringsregeling Stimulering Maatschappelijke Ontwikkeling NH2009
Uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds NH 2009
Uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds NH 2009
Verzameluitkering J & G
Extra middelen schuldhulpverlening
Verzameluitkering Justitie
Verzameluitkering Justitie
Verzameluitkering Justitie
RMC
Vrouwenopvang 2010
Wet Buig
Bbz 2004
WSW
Participatiebudget/reïntegratie
Participatiebudget/inburgering
Participatiebudget/educatie
Brede doeluitkering CJG
ESF
ESF
ESF
Provincie NH
ZonMW
Budget diversiteitsbeleid provincie
A&O fonds
Bijdrage infrastructuur

Monumenten
OV taxi
Baggerproject
MFA Oranje Huis Alkmaar)
Wijksteunpunt Alkmaar West
Juul zorgt voor welzijn
wijksteunpunt breed Wijkknooppunt daalmeer
bijdrage in jeugdsportfonds Alkmaar
bijdrage in jeugdsportfonds Alkmaar
Actieplan jeugdwerkeloosheid
Schuldhulp
Nazorg volwassen ex-gedetineerde burgers 2010
Experiment perspectief ex-amv's 2010
Fac.besluit opvangcentra asielzoekers 2010
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Reguliere jaarlijkse uitvoering
Wijkservicebedrijf
Actie A
Actie J
Zwerfjongen AMA
Versterking integrale overgewichtspreventie
T3
Regionaal project
Glasvezel kabel Vlotbrug de Landman
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61.384
481.857
4.557.273
300.000
28.000
172.958
500.000
23.000
10.000
100.000
221.942
68.708
51.138
35.212
579.476
1.601.094
24.729.471
79.891
11.153.000
8.051.361
1.665.648
861.948
1.906.291
346.900
1.914.540
890.000
84.050
149.492
200.000
17.440
82.495

61.384
481.857
3.671.224
240.000
7.275
46.117
0
18.400
10.000
0
221.942
20.685
43.979
53.558
391.654
1.462.280
22.891.107
62.073
11.153.000
10.686.274
1.945.110
861.948
1.753.849
0
0
386.156
84.050
36.674
160.000
13.986
0

Maatregelen in het kader van de economische crisis
toegekend
budget

uitgegeven

Algemeen:
rentekosten

932.000

283.695

648.305 Verwacht wordt dat een bedrag van € 25.000 kan vrijvallen in verband met
verlaging van de rente.

1) Arbeidsmarktbeleid
1a) Jongerenloket
Huur etc. jongerenloket
externe locatie jongerenloket
Mens centraal
Huisstijl. Drukwerk etc.
coordinatie en receptie jongerenloket
totaal jongerenloket

83.000
33.000
70.000
10.000
120.000
316.000

114.563

201.437 project loop tot 1 juni 2012

1b) WARA

140.000

0

2) Woningbouw
Oprichting stichting Verkoopgarantie
Compensatie Bolwerk
aanjagen woningbouw
faseren en doseren 2010 en 2011 (40.000 per jaar)
Pakket van Afspraken
Nog in te zetten op woningbouw
totaal woningbouw

100.000
100.000
100.000
80.000
359.000
161.000
900.000

100.000
100.000
83.962
80.000

3) versnellen Projecten infrastructuur
hier geldt dat deze projecten naar voren zijn gehaald en de rentelasten ten laste van de reserve worden gebracht
Fietspad Daalmeerpad
360.000
Conserveringswerken bruggen
600.000
vervangen deklaag Huiswaarderweg
900.000
vervangen OV Oudorp
200.000
vervangen OV Berverkoog
200.000
versnelde groen reconstructies
600.000
totaal versnellen proj infrastructuur
2.860.000
verschil
687.000
4) Gebouwen en terreinen Vakgroep Vastgoed
Verbetering binnenklimaat scholen

600.000

openstaande toelichting
verplichtingen

Voor het WARA ligt er inmiddels een startnotitie.
140.000 Project loopt tot en met 2012

0
0
16.038 tbv herijking Pakket van Afspraken
0
359.000
161.000
536.038

363.962

215.000
572.000
505.000
165.000
116.000
600.000
2.173.000

0
0
0
0
0
0

)
)
) afgewikkeld. Betreffen eerder uitgevoerde investeringen waarvoor
) de rentelasten ten laste van de reserve worden gebracht
)
)
voordeel op de rente totaal € 25.000

587.192

12.808
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Maatregelen in het kader van de economische crisis
Aanbrengen energiezuinige verlichting gymlokalen
Opknappen vijf basisschoolpleinen
Groot onderhoud kinderboerderij Oosterhout en
wijkcentrum Overdie
Vervangen vereningingsgebouw Speeltuin de Hoef
totaal gebouwen en terreinen Vakgroep Vastgoed
5) Stage-, trainee- en werkervaringsplaatsen
Kosten begeleiding en beheer fietsenstalling de Mare
Beveiligingsopleiding jongeren de Mare
6) De klimaatagenda
Groen dak sporthal overdie ihkv de realisering groene
daken en wanden
Gemeentelijk aandeel aktie zonnesteek
Nog uit te voeren 2011
structuurverbetering bomenbestand
versnelde plaatsing extra laadpalen elektrisch vervoer
gemeentelijk aandeel zonnesteek 2011 (verdubbeling)
bijdragen stimulering grootschalige zonne-energie
nog uit te voeren 2012
gemeentelijk aandeel zonnesteek 2012
bijdrage grootschalige zonne-energie 2012
totaal klimaatagenda

toegekend
budget
75.000
60.000

uitgegeven

openstaande toelichting
verplichtingen
1.028
73.972
7.500
52.500

79.000
82.000
896.000

27.009
622.729

51.991 Talent voor techniek heeft nog geen offerte gemaakt voor Oosterhout
82.000 Vindt nog overleg plaats over cofinanciering
273.271

72.000
200.000

28.500
142.225

43.500 project loopt door in 2011
57.775 Wordt voor de zomer aanbesteed. Project loopt door tot en met 2012

850.000
85.000
196.268
350.000
40.000
35.000
50.000

850.000

35.000
58.732
568.732

281.268

7) Overige aandachtspunten
8) Onvoorzien
Leerwerkproject DFS (uitgesteld)
stimuleren economie Le Champion. Ihkv Alkmaar-week
Holland Health
parkeerterrein Hoornse Vaart werkervaringsplaatsen

10.000 gehonoreerd
20.000 gehonoreerd
52.000 100.000 aangevraagd
140.000 aangevraagd
82.000

0

4.306.000

1.836.942

2.551.058
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Nadere toelichting:
Ad 1) Jongerenloket
Het opzetten van het Jongerenloket is succesvol. In 2010 hebben zich in totaal 988 jongeren gemeld bij het Jongerenloket die:
een leerwerkaanbod hebben gekregen
terug begeleid zijn naar school
aan het werk zijn gegaan
een zorgtraject hebben ontvangen.
Slechts 1/3 van de melders krijgt inkomensvoorziening; 90% daarvan neemt deel aan een leerwerktraject.
Ad 2) Woningbouw
In 2009 is het Pakket van Afspraken door de Raad in Alkmaar ondertekend. In dit pakket van afspraken zijn maatregelen opgenomen om de woningmarkt te stimuleren.
Zo zijn onder andere de maatregelen “uitbreiden van de starterlening”, “aanleveren van een marktonderbouwing bij een nieuw initiatief” en “kwaliteit overeind houden”
opgenomen in dit Pakket van Afspraken. Daarnaast zijn er in het Pakket 4 prioriteitsprojecten aangewezen (Paardenmarkt, Bolwerk, Schelphoek fase 1a (Havenmeester)
en Overdie Hooftstraat). Voor deze projecten zijn specifieke maatregelen in het leven geroepen, zoals de “Stichting Verkoopgarantie”, “Toepassen van erfpacht”,
“garanderen van geldleningen” en “renterisico achtervang”.
Voor het totale pakket van Afspraken heeft de gemeenteraad € 900.000 vrijgegeven. Na aftrek van bovenstaande uitgaven en verplichtingen resteert er een bedrag van
€ 310.000.
Gezien de huidige markt en gezien het grote aantal woningen dat in de pijplijn zit, is begin 2010 besloten dat fasering en temporisering in het licht van de huidige
economische situatie onvermijdelijk zijn. De leden van Ontwikkelend Alkmaar (een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars, makelaars, notarissen, architecten,
corporaties en gemeente Alkmaar) hebben ingestemd met een methodiek, Faseren&Doseren, om te komen tot een beoordeling van de projecten die gestimuleerd .
moeten worden en de projecten die herontwikkeld, herzien, uitgesteld of afgesteld moeten worden. De ontwikkelaars hebben zich aan de uitkomsten van Faseren&Doseren
geconformeerd.
Eind 2010 is het traject Faseren&Doseren herhaald voor de projecten die voor 2011 in de planning staan. Dit heeft geresulteerd in een rapport met conclusies voor de
projecten, waar op dit moment uitwerking aan wordt gegeven.
Door het traject Faseren&Doseren is nog duidelijker geworden dat op deze markt juist de kwaliteit van de woningen een veel grotere rol gaat spelen. De kwaliteit van de
woningen moet afgestemd zijn op de vraag van de potentiële kopers willen de woningen verkocht worden.
De verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit, de sterk veranderende markt en het traject Faseren en Doseren leiden tot andere inzichten waar andere maatregelen
bijpassen. Dit is ook de reden dat de maatregelen uit het pakket van afspraken tegen het licht worden gehouden en dat er de komende tijd gekeken wordt naar
naar de noodzaak en mogelijkheden van een herijking van het Pakket van Afspraken. Rond de zomer van 2011 zal hiervoor een nieuw voorstel zijn uitgewerkt. De
bedoeling is om de benodigde maatregelen en de begeleiding hierin te financieren uit het resterende budget van het gereserveerde bestemmingsbudget voor de woningbouw.

Ad 5) Maatschappelijke projecten
In 2010 zijn leerlingen van de bedrijfsscholen ingezet op de maatschappelijke projecten Onderhoud Wijkcentrum Overdie, Kinderboerderij Oosterhout, Speelplein Nicolaas
Beetsstraat en verschillende onderhoudswerkzaamheden in de stad, met name schoolpleinen. In totaal zijn er 3.655 leerlinguren ingezet.
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A1

Verzameluitkering Justitie

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement
V&J

Regeling verzameluitkering

I N D I C A T O R E N

Gemeenten

Besteding 2010
Aard controle R

BZK

C3

Brede doeluitkering Sociaal,
Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede doeluitkering
sociaal, integratie en veiligheid
(SIV) en
Uitvoeringsregeling brede
doeluitkering sociaal, integratie
en veiligheid

€ 108.150
In 2010 en 2011 alsnog te
realiseren doelstellingen en
prestatieafspraken in aantallen
die met het Rijk zijn
overeengekomen o.b.v. het
stedelijk meerjaren
ontwikkelingsprogramma
(MOP), die zijn vastgelegd in
het GSB-convenant per stad
(prestatielijst) en in de GSB IIIperiode (deels) niet zijn gehaald.

Gemeenten G31

Afspraak

Realisatie

Verantwoording in SiSa 2010 is
facultatief. In SiSa 2011 is
verantwoording verplicht.

Verantwoording in SiSa 2010 is
facultatief. In SiSa 2011 is
verantwoording verplicht.

Aard controle D1

Aard controle D1

Toelichting afwijking

Hieronder per regel één
doelstelling / prestatieafspraak /
(sub)indicator invullen en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.

1
Onderdeel inburgering BDU SIV:
Regeling inburgering G31.
N.B. Inburgeringsindicatoren niet
zelf toevoegen, maar uitsluitend
de hiernaast vermelde
indicatoren invullen.

Aantal inburgeringsplichtigen
en vrijwillige inburgeraars voor
wie in de jaren 2007 t/m 2009
voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld èn die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

Aantal inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars voor wie
in de jaren 2007 t/m 2009 voor
het eerst een gecombineerde
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld èn die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

Aantal inburgeringsplichtigen,
als bedoeld in het besluit van de
Staatssecretaris van Justitie van
12 juni 2007, nr. 2007/11, voor
wie een inburgeringsvoorziening
is vastgesteld in de jaren 2007
t/m 2009 èn die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen
Indicator verantwoorden in SiSa Indicator verantwoorden in SiSa (gepardonneerden)
2011 op basis van gegevens in 2011 op basis van gegevens in
het Informatie Systeem
het Informatie Systeem
Indicator verantwoorden in SiSa
Inburgering (ISI);
Inburgering (ISI);
2011 op basis van gegevens in
verantwoording in SiSa 2010 is verantwoording in SiSa 2010 is het Informatie Systeem
facultatief.
facultatief.
Inburgering (ISI);
verantwoording in SiSa 2010 is
Realisatie
Realisatie
facultatief.

Aantal geestelijk bedienaren
voor wie in de jaren 2007 t/m
2009 voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld èn die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden in SiSa
2011 op basis van gegevens in
het Informatie Systeem
Inburgering (ISI);
verantwoording in SiSa 2010 is
facultatief.

Aantal geestelijk bedienaren
voor wie in de jaren 2007 t/m
2009 voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld èn die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening
hebben deelgenomen aan het
aanvullend praktijkdeel van het
inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden in SiSa
2011 op basis van gegevens in
het Informatie Systeem
Inburgering (ISI);
verantwoording in SiSa 2010 is
facultatief.

Realisatie
Realisatie

Realisatie
Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Besteding 2010 (inclusief
inburgering) ten laste van de
Rijksmiddelen

Aard controle D1

Openstaande verplichting voor
gerealiseerde
prestaties/activiteiten BDU SIV
(incl. inburgering) die tot en met
2010 reeds zijn uitgevoerd (en
in 2011 nog tot betaling komt).
Dit bedrag maakt onderdeel uit
van "Besteding 2010 inclusief
inburgering" en wordt in
onderstaande cel afzonderlijk
zichtbaar gemaakt.

Aard controle D1

Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle R

Aard controle R
Aard controle R

BZK

C4

Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009 tweede
tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009
tweede tranche

Gemeenten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BZK

C5

Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009 derde
tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009
derde tranche

Gemeenten

Aard controle R

€ 1.029.371
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

€0
€0
Aantal woningen waarvan de
bouw voor 1 juli 2010 is gestart
of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

SW 03612902
SW 03612903
SW 03612904
SW 03612905
SW 03612906
SW 03612907
SW 03612908
SW 03612909
SW 03612910
SW 03612911
SW 03612912
SW 03612913
SW 03612914
SW 03612915
SW 03612916
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.

€0

103
0
1
54
14
0
22
30
0
0
0
0
0
0
0
Aantal woningen waarvan de
bouw voor 1 januari 2011 is
gestart of voortgezet

Aard controle D1
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Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement

I N D I C A T O R E N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

OCW

OCW

D1

D5

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering
binnenklimaat primair onderwijs
primair onderwijs 2009
2009

Gemeenten

Gemeenten

SW 03613901
SW 03613902
SW 03613903
SW 03613904
SW 03613905
SW 03613906
SW 03613907
SW 03613908
SW 03613909
Besteding 2010

0
19
6
0
0
0
25
0
71
Opgebouwde reserve ultimo
2009

Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 391.654
Besteding tot en met 2010 ten
laste van rijksmiddelen

€ 744.826
Eindverantwoording Ja/Nee

€0

€0

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

€ 210.102

nee

Alleen invullen bij
eindverantwoording:

Alleen invullen bij
eindverantwoording:

Alleen invullen bij
eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond
Ja/Nee

Toelichting per brinnummer
welke activiteit(en) niet zijn
afgerond en daarbij het
bijbehorende bedrag exclusief
40% cofinanciering noemen
Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Aard controle D2

1
I&M

E11B

Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)

Provinciale beschikking en/of
verordening

Gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) (SiSa tussen
medeoverheden)

Besteding 2010 uit eigen
middelen

Besteding 2010 uit bijdragen
Besteding 2010 uit rentebaten
door derden = contractpartners gemeente op door provincie
(niet rijk, provincie of gemeente) verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in 2010 Eindverantwoording ja/nee
in verband met niet uitgevoerde
maatregelen

Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na 2010
plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R
Aard controle R
€0
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en
vervoer

Provinciale beschikking en/of
verordening

Gemeenten (SiSa tussen
medeoverheden)

1 2008-41368
2 2009-74929
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

1
2
3
4
5
6
7
8

I&M

E30

Quick wins binnenhavens

Tijdelijke subsidieregeling Quick
Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€0
Besteding 2010 t.l.v. provincie

€0
Eindverantwoording ja/nee

€0

Nee

€0

€0

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

€0
€0
Besteding 2010 ten laste van
provincie

Nee
Nee
Overige bestedingen 2010

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

2008-23388
2008-72241
2009-24861
2009-41815
2010-40590
2010-28207
2010-28253
2010-41199
Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

€ 300.000
€ 837.624
€ 447.831
€ 7.436
€ 40
€ 234.934
€0
€ 9.085
Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

€ 1.094.043
€ 19.879
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€0
Hieronder per regel één
projectaanduiding en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

€0
Besteding 2010 ten laste van
rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 43.244

€ 5.004

Nee

1 Havenontwikkeling Alkmaar
Boekelermeer

Overige bestedingen 2010

Aard controle n.v.t.
Ja
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee

Eindverantwoording Ja/Nee
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F3

Verzameluitkering LNV

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement
EL&I

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

I N D I C A T O R E N
Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€0
Besteding 2010

€0

Aard controle R

SZW

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)

€ 860.000
Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat een
of gedeeltelijk heeft uitbesteed
aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de
wachtlijst staat en beschikbaar
is om een dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2, eerste lid,
of artikel 7 van de wet te
aanvaarden op 31 december
2010,
exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is
uitgestroomd uit het
werknemersbestand in 2010,
uitgedrukt in arbeidsjaren,
exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R
Aard controle R

G1C-2

SZW

G2

Gebundelde uitkering
(WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende
zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

2,00
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in 2010,
uitgedrukt in arbeidsjaren

0,00
Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in 2010,
uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare
lichamen
in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare
lichamen
in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 20.702.239

€ 1.292.635

€ 24.754

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, Uitgaven WIJ van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt
2010 plaatsvindt

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 1.012.476

€ 6.178

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór
2010, waarvan de uitgave in of
na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 382.691

€ 2.986

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór
2010, waarvan de uitgave in of
na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAZ van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 99.195

€ 3.073

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 174.990

€ 7.191

€0

€0

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Uitgaven WWB-inkomensdeel
van vóór 2010, waarvan
besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Zie Nota baten-lastenstelsel
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SZW

G3

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement

Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Gemeenten

I N D I C A T O R E N
Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór
2010, waarvan de uitgave in of
na 2010 plaatsvindt

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

€ 519.516

€ 22.697

€0

€0

Besteding 2010
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010
kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Baten 2010 levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen (excl.
Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek
(excl. Bob) (excl. Rijk)
als bedoeld in artikel 56 Bbz
2004 (excl. Bob)

Aard controle R
Aard controle R
€ 62.073
SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening
(WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening
(Wwv)

Gemeenten

Uitgaven WWIK van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Besteding 2010 Bob

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€ 192.000

€ 11.497

€ 138.112

€ 102.809

€0

€0

€0

Waarvan besteding 2010 van
educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk)
participatiebudget

Waarvan baten 2010 van
educatie bij roc’s

Reserveringsregeling:
overheveling overschot/tekort
van 2010 naar 2011

Terug te betalen aan rijk

Het aantal in 2010
gerealiseerde duurzame
plaatsingen naar werk van
inactieven

Besteding 2010 Regelluw

Baten 2010

€0
Besteding 2010
participatiebudget

Omvang van het aan het rijk terug
te betalen bedrag, dat wil zeggen
Omvang van het in het jaar
het in het jaar 2010 niet-bestede
2010 niet-bestede bedrag dat
bedrag voor zover dat de
wordt gereserveerd voor het
reserveringsregeling overschrijdt,
participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten
bedrag is exclusief het bedrag
onrechte niet-bestede bedrag aan
dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s
niet heeft besteed aan educatie
bij een roc; hiervoor geldt geen
reserveringsregeling (het ten
onrechte niet-bestede wordt
teruggevorderd door het rijk).

Dit onderdeel dient uitsluitend
ingevuld te worden door de
gemeenten die in 2009
Dit onderdeel moet door alle
duurzame plaatsingen van
gemeenten worden ingevuld.
inactieven naar werk hebben
Indien ingevuld met een nul, dan gerealiseerd en verantwoord
bestaat er voor 2011 geen recht aan het Rijk.
op regelluwe bestedingsruimte

óf
Omvang van het in het jaar
2010 rechtmatig bestede
bedrag participatiebudget als
voorschot op het
participatiebudget van 2011
(bij overheveling van een tekort
wordt een negatief getal
ingevuld)

Aard controle R
Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 13.912.663

€ 861.948

€ 419.329

€0

-€ 2.761.018

€0

Het aantal personen uit de
doelgroep ten behoeve van wie
het college in 2010 een
inburgeringsvoorziening heeft
vastgesteld, dan wel met wie
het college in dit jaar een
inburgeringsvoorziening is
overeengekomen

Het aantal personen uit de
doelgroep ten behoeve van wie
het college in 2010 een duale
inburgeringsvoorziening of een
taalkennisvoorziening
heeftvastgesteld, dan wel met
wie het college in dit jaar een
duale inburgeringsvoorziening
of een taalkennisvoorziening is
overeengekomen

Het aantal personen uit de
doelgroep in de gemeente dat in
2010 het elektronisch
praktijkexamen, bedoeld in
artikel 3.9, eerste lid, onderdeel
a, van het Besluit inburgering,
heeft behaald

Het aantal personen uit de
doelgroep in de gemeente dat in
2010 de toets gesproken
Nederlands, bedoeld in artikel
3,9, eerste lid, onderdeel b, van
het Besluit inburgering, heeft
behaald

Het aantal personen uit de
doelgroep in de gemeente dat in
2010 het examen in de kennis
van de Nederlandse
samenleving, bedoeld in artikel
3,9, eerste lid, onderdeel c, van
het Besluit inburgering, heeft
behaald

Het aantal personen uit de
doelgroep in de gemeente dat in
2010 het praktijkdeel van het
inburgeringsexamen, bedoeld in
artikel 3,7, eerste lid, van het
Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

€0
0
Het aantal personen uit de
doelgroep in de gemeente dat in
2010 het staatsexamen NT2 I of
II heeft behaald

Aard controle D1
Aard controle D1

73
SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

327

220
236
207
205
Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010
Aard controle R
€ 345.208

VWS

H9

Verzameluitkering JenG

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2010
Aard controle R

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor
jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

€0
Besteding 2010 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke
ondersteuning jeugd,
afstemming jeugd en gezin en
het realiseren van centra voor
jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel
Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 1.753.849

€0

Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R
Aard controle R

Aard controle R

SZW

Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na
2010 plaatsvindt

Aard controle R
€0

174

Aard controle D1

36

Raadsbesluit
Nr.
De raad van de gemeente Alkmaar;
gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 2212;
gelet op het advies van de commissie Bestuur en middelen;

besluit
I.
de jaarstukken 2010 vast te stellen;
II.

Het rekeningresultaat ad. € 4.922.181 als volgt te bestemmen:
- toevoegen aan de Reserve Uitbreiding capaciteit grote zaal theater de Vest € 88.150
- toevoegen aan de Reserve Egalisatie tarieven Afvalstoffenheffing € 369.098

III.

Per 1 januari 2011 de volgende bestemmingsreserves in te stellen:
- grondexploitatie Doelenveld € 750.000;
- sloop voormalige Vegro hallen Overstad € 567.000
- aanleg energievoorziening Grote Kerk € 271.261;

IV- onttrekken aan de Algemene reserve een bedrag van € 6.967.690

Alkmaar, 29-09-2011
De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter

drs. A.P.A. Koolen, griffier
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