PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 20 februari 2018
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 20 februari 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0059
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
2018

Besluit

1. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 2018 vast te stellen;
2. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 2005 in te trekken;
3. De besluiten onder 1 en 2 op de dag na publicatie in werking te laten
treden

Publiekssamenvatting

De Gemeentewet schrijft voor dat het college over een reglement van orde
beschikt dat vastlegt hoe het college zijn werkzaamheden regelt en tot besluitvorming komt. Het bestaande reglement dateert uit 2005 en bevat alleen de standaardbepalingen uit het modelreglement van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Hierdoor biedt het in de praktijk weinig houvast.
Het college heeft daarom een nieuw reglement van orde vastgesteld waarin
onder andere is aangegeven hoe in Velsen de agenda voor de collegevergadering tot stand komt en wat de gang van zaken is tijdens de vergadering. Het nieuwe reglement voorziet daarnaast ook in procedures om zo
nodig besluiten te kunnen nemen buiten de vergadering om of door een
minderheid van het college (bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Ven
Registratienummer
B18.0062
Onderwerp
Deelname BRAK! aan Europees netwerk van Open Wetenschaps Centra
Besluit

De samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan het netwerk van
Open Wetenschaps Centra (Open Science Hubs Network) aan te gaan met
de reeds deelnemende gemeenten.

Publiekssamenvatting

De gemeente werkt samen met partners aan een groeimodel voor BRAK!,
het nieuwe kust innovatie en informatiecentrum dat in IJmuiden aan Zee
komt. In BRAK! kan jong en oud zich informeren en meedenken over wat
het betekent om te leven, wonen en werken aan zee met klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Gemeente Velsen tekent nu een samenwerkingsovereenkomst om BRAK! IJmuiden deel te laten nemen aan een
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internationaal netwerk van lokale Open Wetenschaps Centra. Met deze
samenwerking kunnen we kennis en ervaring van vergelijkbare centra en
van betrokken universiteiten benutten voor BRAK!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0053
Onderwerp
Subsidieregeling Innovatiefonds MKB Velsen
Besluit

De subsidieregeling Innovatiefonds MKB Velsen vast te stellen en deze in
werking te laten treden per 1 maart 2018.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 het kader Innovatiefonds MKB
Velsen vastgesteld. Een bedrag van € 2.000.000,- is door de Raad vrijgegeven voor de uitvoer van het Innovatiefonds. Met het vaststellen van de
subsidieregeling treedt het Innovatiefonds per 1 maart 2018 in werking.
Het doel van het fonds is MKB bedrijven afkomstig uit, of gelieerd aan de
maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij de realisatie van product, dienst- en procesinnovaties. Dit betreffen onder andere nieuwe oplossingen die de maak- en onderhoudsindustrie verder digitaliseren, automatiseren, verduurzamen of schoner maken. De innovatiekracht van het MKB is
bepalend voor het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie en de creatie van banen in sectoren van de toekomst. De gemeente
Velsen wil ondernemers ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities
waar kunnen maken en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen vormt een belangrijk onderdeel
van het economisch programma en de Visie op Velsen 2025: “Kennisrijk
Werken in Velsen”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0056
Onderwerp
Bestuurlijke reactie oordeel provincie interbestuurlijk toezicht en handhaving 2017
Besluit

De bestuurlijke reactie op het oordeel van de provincie voor de medebewindstaak toezicht en handhaving over het jaar 2017 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen is in 2017 door de provincie Noord-Holland opnieuw
beoordeeld op haar medebewindstaak van toezicht en handhaving omgevingsrecht. Het oordeel van de provincie is dat het proces toezicht en
handhaving “niet-adequaat” wordt uitgevoerd. Het oordeel is gebaseerd op
het feit dat er voor de vakgebieden ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht geen nieuw beleid is vastgesteld. De provincie vraagt het college om voor 1 maart met een bestuurlijke reactie te komen. Het college
stelt deze bestuurlijke reactie nu vast. In de reactie geeft zij aan dat ze dit
jaar nog nieuw beleid gaat voorleggen aan de gemeenteraad. Het college
vindt de uitvoering onveranderd adequaat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven / Baer
Registratienummer
B18.0058
Onderwerp
Toekomstperspectief Kust en Strandzonering
Besluit

Het Convenant Noord-Hollandse kust, ter uitvoering van het Toekomstperspectief Kust, Strandzonering en de Samenwerkingsagenda Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust aan te gaan.

Publiekssamenvatting

De Noordzeekust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van NoordHolland, op veel plekken nog open en onbebouwd. Het landschap is uniek
en van hoge kwaliteit. Vanwege deze aantrekkelijkheid van de kust is er
sprake van een continue spanning tussen de vraag naar en ontwikkeling
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van recreatieve bebouwing en de unieke en beschermde natuur. Er is een
maatschappelijke zorg dat het behoud van de waarden van de kust onder
druk staat door een toename van recreatieve bebouwing in de kustzone.
Hiervoor is een nationaal Kustpact gesloten. De provincie heeft deze nu
nader uitgewerkt. Het college heeft besloten het Convenant NoordHollandse Kust ter uitvoering van het Toekomstperspectief Kust, Strandzonering en de Samenwerkingsagenda Toekomstperspectief NoordHollandse Kust aan te gaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0033
Onderwerp
Zienswijze op stukken aandeelhoudersvergadering HVC
Besluit

De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben op de
volgende besluiten van het college in AIJZ:
• in te stemmen met het voorstel inzake de gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de Raad van Commissarissen en de daarbij
horende statutenwijziging ;
• in te stemmen met de aanpak en kaders zoals beschreven in de memo
“Kerntaak ‘van gas los’ binnen de kaders van “Koers 2024”;
• in te stemmen met de uitbreiding van het warmtenet “HAL” (Heerhugowaard/ Alkmaar/ Langedijk) en de daarvoor benodigde investeringssom
van € 13,75 miljoen onder garantstelling van de aandeelhouders.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen is via het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker HVC. Op 14 december 2017 is er een
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bij HVC geweest waarbij onder andere besluitvorming heeft plaatsgevonden over de Raad van
Commissarissen, uitbreiding van kerntaken en de uitbreiding van warmtelevering door HVC. Door de korte voorbereidingstijd was er geen gelegenheid de raad vooraf te vragen om een zienswijze over deze drie onderwerpen. Het college heeft daarom in de AIJZ vergadering onder voorbehoud
gestemd en ook AIJZ heeft in de AVA onder voorbehoud van de zienswijze
van hun raden gestemd. Nu wordt de raad alsnog in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Het college stelt voor geen wensen of bedenkingen te hebben. Ook wordt bij de raad de nieuwe wijze van garantstelling onder de aandacht gebracht, waarbij aandeelhouders garant staan
voor de schulden van HVC naar verhouding van het aandelen bezit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0061
Communicatieadvies
Besluit is genomen op donderdag 15 februari 2018
Onderwerp
Zienswijze tegen het ontwerp besluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van het maximum aantal van 32.000 nachtvluchten op de Luchthaven Schiphol
Besluit

De zienswijze op het ontwerp besluit ‘wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, in verband met de vaststelling van het maximum aantal
van 32.000 nachtvluchten op de Luchthaven Schiphol’ vast te stellen en in
te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Publiekssamenvatting

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ontwerp besluit
‘wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, in verband met de
vaststelling van het maximum aantal van 32.000 nachtvluchten op de
Luchthaven Schiphol’ ter inzage gelegd voor inspraak. Dit maximale aantal
is in strijd met de gemaakte afspraken aan de Alderstafel in 2013 om het
aantal nachtvluchten terug te brengen naar 29.000. Nachtvluchten leiden
tot matige en ernstige slaapverstoring. Uit de GGD monitor blijkt dat de hinderbeleving van nachtvluchten bij 3% van de inwoners (circa 2.000) van
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Velsen tot ernstige slaapverstoring leidt. Het college heeft daarom besloten
om een zienswijze bij het Ministerie in te dienen om het aantal maximale
nachtvluchten op 29.000 vast te stellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Pagina 4 van 4

