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Coll. Dales
B18.0397
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven

Besluit

De raad voor te stellen:
1. Een verzoek in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemaakte kosten bij het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
2. De totale kosten voor 2018 vast te stellen op € 290.380,80

Publiekssamenvatting

Geregeld worden in de gemeente Velsen werken (bouw- en graafactiviteiten) uitgevoerd waarbij opsporing van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk is. Hiervoor kan jaarlijks bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties suppletie (vergoeding van een deel van
de kosten) worden aangevraagd. Het ministerie keert 70% van de werkelijk
gemaakte kosten uit via het Gemeentefonds. Dat geldt ook voor de gemaakte ambtelijke uren. Vóór 1 april 2019 moet de subsidieaanvraag van €
290.380,80 voor het jaar 2018, door middel van een raadsbesluit, in bezit
zijn bij het ministerie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0400
Onderwerp
Privacybeleidskader Gemeente Velsen 2018
Besluit

Het privacybeleidskader Gemeente Velsen 2018 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Gemeenten dienen altijd zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Dit
is in het belang van de inwoner, maar ook in het belang van een goede,
zorgvuldige en integere publieke dienstverlening. Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat gemeenten het voldoen aan
privacyregels ook aantoonbaar moeten maken. Het vastgestelde ‘Privacybeleidskader Gemeente Velsen 2018’ biedt structuur en procesafspraken
die bij een juiste toepassing in de praktijk ervoor zorgen dat er aantoonbaar
in lijn met privacyregelgeving wordt gewerkt.
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Bal
B18.0409
Vaststelling Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2019)

Besluit

De Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2019) vast te stellen

Publiekssamenvatting

De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huurdersraden
hebben afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot
de woningmarkt. Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, verbetering en vernieuwing van huurwoningen, huisvesting van
doelgroepen (zoals mensen met een zorgvraag, statushouders), verbeteren
van duurzaamheid van woningen, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de uitvoering van de Woonvisie 2025
van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties.
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