PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 13 maart 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 13 maart 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Baer
B18.0084
Openbaar week later via besluitenlijst
Voortzetting samenwerking sociaal wijkteam Velsen 2018

Besluit

De samenwerking met Zorgbalans, De Zorgspecialist, Viva! Zorggroep,
Stichting Welzijn Velsen, Socius en MEE Noord-West Holland voort te zetten over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 overeenkomstig de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst sociaal wijkteam Velsen 2016-2017.

Publiekssamenvatting

Voor de uitvoering van de Sociaal wijkteams is de gemeente Velsen voor
de periode 2016-2017 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
Zorgbalans, De Zorgspecialist, Stichting Welzijn Velsen, Socius en MEE
Noordwest-Holland. In 2017 heeft ook Viva! Zorggroep zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. De samenwerking met deze partners in de
Sociaal wijkteams heeft als doel om ondersteuningsvragen van inwoners
integraal aan te pakken. De gemeente Velsen wil in 2018 een visie ontwikkelen op de doorontwikkeling van de Sociaal wijkteams. Aansluitend daarop wordt de samenwerkingsovereenkomst sociaal wijkteam Velsen geactualiseerd. In afwachting daarvan zijn partijen overeengekomen de huidige
samenwerking tot en met 31 december 2018 voort te zetten overeenkomstig de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst sociaal wijkteam
Velsen 2016-2017. Dit gebeurt door middel van ondertekening van een instemmingsverklaring.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0092
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Voorwaarden financiële impuls en bevoorschotting subsidie Stadsschouwburg
Besluit

1. Ter uitvoering van het raadsbesluit van 25 januari 2018 het bestuur en
de directie van de Stichting Stadsschouwburg Velsen schriftelijk op de
hoogte te stellen van de door de raad verbonden voorwaarden aan het
aanvullende budget van totaal € 1,5 miljoen;
2. Gelet op de liquiditeitspositie van Stichting Stadsschouwburg Velsen en
in afwijking van het besluit tot subsidieverlening van 20 december 2017,
de voorschotten voor het 2e tot en met het 4e kwartaal uit te betalen in
maart 2018, onder verrekening van nog bij de gemeente openstaande
facturen.
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Op 25 januari 2018 heeft de raad besloten een budget van maximaal € 1,5
miljoen beschikbaar te stellen voor de Stadsschouwburg. Aan dit budget
zijn door de raad een aantal voorwaarden verbonden. Het college informeert de Stadsschouwburg schriftelijk over deze voorwaarden. Naar verwachting zal de Stadsschouwburg in april 2018 voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 1e tranche van € 1 miljoen. Gelet
op de liquiditeitspositie van de Stadsschouwburg heeft het college besloten
de bevoorschotting van de reguliere subsidie naar voren te halen, zodat de
Stadsschouwburg de periode tot april 2018 kan overbruggen. Hierbij worden de nog bij de gemeente openstaande facturen met instemming van de
Stadsschouwburg verrekend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer/Verk/Bal
Registratienummer
B18.0088
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Kanscontracten
Publiekssamenvatting

Besluit

De samenwerkingsovereenkomst Kanscontracten met de gemeenten,
woningcorporaties en zorgpartijen uit de IJmond aan te gaan onder gelijktijdige opzegging van het Samenwerkingsconvenant kanswoningen van 13
september 2010.

Publiekssamenvatting

De gemeenten, corporaties en zorgpartijen (bijvoorbeeld RIBW, KAM en
Lijn 5) in de IJmond hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het huisvesten en begeleiden van kwetsbare doelgroepen.
Deze overeenkomst heet Samenwerkingsovereenkomst Kanscontracten en
vervangt het Convenant Kanswoningen uit 2010. Dankzij de overeenkomst
krijgen cliënten uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, die
daarvoor in aanmerking komen, met voorrang een sociale huurwoning door
woningcorporaties toegewezen. De voorwaarde daarbij is dat zij een woonbegeleidingscontract aangaan met de betrokken zorgpartij. De cliënten maken kans op een nieuwe start in een stabiele woon- en leefomgeving. In de
nieuwe overeenkomst worden zorgpartijen ook contractpartner en hierdoor
medeverantwoordelijk, wat de samenwerking ten goede zal komen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0089
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Financiële kadernota's
Besluit

de raad voor te stellen:
1. Het Treasurystatuut 2018 vast te stellen;
2. Het Afwijkingenbeleid 2018 vast te stellen;
3. De nota Borgstellingen en verstrekken van leningen 2018 vast te stellen;
4. De nota’s onder 1 tot en met 3 in werking te laten treden een dag na
publicatie onder gelijktijdige intrekking van de nota’s uit 2014.

Publiekssamenvatting

Het college stelt de raad voor om drie financiële nota’s vast te stellen. Deze
nota’s geven het kader waarbinnen het college uitvoering kan geven aan
het financieel beleid van de gemeente. Het Treasurybeleid geeft kaders
voor handelingen bij het aantrekken en verstrekken van geldleningen om
het gemeentelijk beleid te financieren. Het Afwijkingenbeleid geeft kaders in
welke gevallen overschrijdingen van de begroting toegestaan zijn en achteraf goedgekeurd moeten worden door de raad. De nota Borgstellingen en
verstrekken van leningen geeft kaders voor het verstrekken van borgstellingen en gelleningen bij het ondersteunen van rechtspersonen om hun maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Ven
B18.0086
Openbaar week later via besluitenlijst
Net op zee Hollandse Kust (noord)

Besluit

In te stemmen met het regioadvies Net op Zee Hollandse Kust (noord).

Publiekssamenvatting

Om voldoende duurzame energie op te kunnen wekken worden onder andere windturbine parken op zee aangelegd. Dit gebeurt om aan de beleidsdoelstellingen uit onder meer het Energieakkoord te voldoen. Eén van de
windturbineparken is Hollandse Kust (noord). Om de elektriciteit van de
windturbines naar het hoogspanningsnet op land te transporteren moet een
zogenaamd net op zee gerealiseerd worden. Hiervoor zijn verscheidene
tracéalternatieven en locaties voor een transformatorstation onderzocht.
Voor een later dit jaar vast te stellen Rijks Inpassingsplan is de regio gevraagd om aan te geven welk tracé voor de regio de voorkeur geniet. Dit
regioadvies wordt door de Minister van Economische Zaken en Klimaat betrokken bij zijn keuze voor een voorkeursalternatief, dat de basis vormt voor
een inpassingsplan. De regio heeft een voorkeur voor de aansluiting van
het windturbinepark via tracé 3, met locatie TATA Steel voor een transformatorstation, naar het hoogspanningsstation Beverwijk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0085
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Startdocument bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Velsen-Noord'
Besluit

1. Het startdocument bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Velsen-Noord'
vast te stellen;
2. Het startdocument bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Velsen-Noord'
consulterend voor te leggen aan de raad;
3. De raad voor te stellen vast te stellen dat er geen MER-plicht geldt voor
de actualisatie van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen VelsenNoord'.

Publiekssamenvatting

Het startdocument bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Velsen-Noord'
dient als basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in Velsen-Noord. Het gebied ligt rond de woonkern van
Velsen-Noord en omvat ook het Wijkeroogpark. Tata Steel maakt geen deel
uit van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft overwegend een
conserverend karakter, er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Ook stelt het college de raad voor om te besluiten dat er geen
wettelijke plicht van toepassing is een milieueffectrapportage op te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0074
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Wijzigingsovereenkomst Verbinding A8-A9
Besluit

De Wijzigingsovereenkomst Verbinding A8-A9 aan te gaan.

Publiekssamenvatting

In december 2013 heeft het college van B&W besloten de Samenwerkingsovereenkomst Verbinding A8-A9 aan te gaan. In de overeenkomst is als
einddatum 1 juli 2018 opgenomen. Er is geen zicht op dat een voorkeursalternatief kan worden vastgesteld vóór deze datum. Met het aangaan van
een wijzigingsovereenkomst wordt de samenwerkingsovereenkomst daarom verlengd tot 31 december 2019.
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Ven
B18.0090
Openbaar week later via besluitenlijst
Naamgeving openbare ruimte - Delftpad

Besluit

1. Een gedeelte van het Schoterkerkpad in te trekken zoals aangegeven
op kaart OR_0094.
2. De naam Delftpad vast te stellen voor de openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0093, en de straatcode 1047 hieraan toe te kennen.
3. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na datum waarop het besluit
bekendgemaakt is.

Publiekssamenvatting

Gemeente Velsen is door gemeente Haarlem benaderd in verband met
naamgeving van het fietspad langs de Delft. Gemeente Velsen heeft de
naam Schoterkerkpad doorgetrokken voor het gedeelte dat langs de Delft
loopt. Gemeente Haarlem heeft dit fietspad nog niet benoemd. In gezamenlijk overleg is besloten om het pad dezelfde naam te geven voor het deel in
Haarlem als het deel in Velsen. De naam Schoterkerkpad voor het gedeelte
langs de Delft wordt ingetrokken. De Commissie adviseert het college de
naam Delftpad vast te stellen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------
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