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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0140
Openbaar direct
Ontwerp jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019-2022 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Voor de jaarstukken 2017:
a. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
b. in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming behorende
bij de jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
c. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK;
d. het te ontvangen bedrag van € 175.000 als incidentele bate op te
nemen in de 1e burap.
2. Voor de begroting 2019:
a. in te stemmen met de begroting 2019-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over het ontwerpjaarverslag 2017, de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 alsmede de ontwerp begroting 2019-2022
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Het
college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij deze documenten te
plaatsen en stelt de raad voor met alle drie de stukken in te stemmen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0143
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Noord Hollands Archief
Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Voor de jaarrekening 2017:
a. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van
de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief;
2. Voor de begroting 2019:
a. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en dit als zienswijze
in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Pagina 1 van 6

b. In te stemmen met de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Noord-Hollands Archief met uitzondering van de lasten en
baten in de ontwerpbegroting die samenhangen met de nieuwe tarievenstructuur voor (digitale) archivering. Pas als er nieuwe dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan tussen het NoordHollands Archief en de gemeenten kunnen de baten en lasten in de
begroting 2019 worden opgenomen.
c. Dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van het
Noord-Hollands Archief.
Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018
van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief. Daarnaast
wordt de jaarrekening 2017 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het
college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begrotingswijziging
2018 te plaatsen en stelt de raad voor hiermee in te stemmen.
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2019 met
uitzondering van de lasten en baten in de ontwerpbegroting die samenhangen met de nieuwe tarievenstructuur voor (digitale) archivering. Pas als er
nieuwe dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan tussen het NoordHollands Archief en de gemeenten kunnen de baten en lasten in de begroting 2019 worden opgenomen. Het college stelt de raad voor dit in te dienen als zienswijze.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0170
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Aanvraag st. de Schoolwerkplaats voor plaatsing op het Plan van Scholen
planperiode 2019-2022
Besluit

Door het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaats is bij de gemeenteraad een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool
op Algemeen Bijzondere Grondslag. Een nieuwe basisschool kan alleen in
aanmerking komen voor bekostiging door het Rijk als deze is opgenomen
in het Plan van Scholen. Op basis van de door het schoolbestuur overgelegde stukken kan vastgesteld worden dat de aanvraag voldoet aan de in
de Wet Primair Onderwijs gestelde eisen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de aanvraag in te willigen en te plaatsen op het Plan van
Scholen planperiode 2019-2022 met als gewenst jaar start van bekostiging
1 augustus 2019.

Publiekssamenvatting

De raad voor te stellen de aanvraag van de Stichting de Schoolwerkplaats
voor het stichten van een basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag
in te willigen en deze op het Plan van Scholen planperiode 2019-2022 met
als gewenst jaar start van bekostiging 1 augustus 2019 te plaatsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0156
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland.
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Voor de jaarstukken 2017:
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West
Kennemerland.
2. Voor de begroting 2019:
a. in te stemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappe-
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lijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West
Kennemerland;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c. de gewijzigde bijdragen voor 2019 tot en met 2022 op te nemen in
de perspectiefnota 2018.
Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de Begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland.
Daarnaast wordt de Jaarrekening 2017 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding opmerkingen bij de Begroting 2019
te plaatsen en stelt de raad voor met beiden in te stemmen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0158
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Voor de jaarrekening 2017:
a. in te stemmen met de jaarstukken 2017 van IJmond Werkt!
b. in te stemmen het voorstel tot resultaatbestemming om €1.948.330
terug laten vloeien aan de deelnemende gemeenten;
c. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur
d. het bedrag van € 857.625 dat de gemeente Velsen ontvangt te doteren aan de reserve Participatiewet en dit te verwerken in de eerste
bestuursrapportage.
2. Voor de begroting 2019:
a. in te stemmen met de begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.
c. de verhoging van de jaarlijkse bijdrage op te nemen in de Perspectiefnota 2018.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen over de jaarstukken 2017 en begroting 2019 en de meerjarenraming
2020 - 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! De jaarstukken 2017 geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 is sluitend. Waarbij
vanaf 2019 een extra gemeentelijke bijdrage is opgenomen om de te verwachte tekorten op de Wsw te dekken. Naar aanleiding van deze te verwachten tekorten wordt samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk
onderzocht hoe de uitvoering van de sociale werkvoorziening en nieuw beschut werk in de toekomst financieel houdbaar kan blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0152
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2017, begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Centraal
Nautisch Beheer
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Voor de jaarrekening 2017:
a. Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer.
2. Voor de begroting 2019:
a. In te stemmen met de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Centraal Nautisch Beheer
b. dit als zienswijze in te dienen bij het bestuur van CNB.
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Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer. Daarnaast wordt de jaarrekening 2017 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen
aanleiding om opmerkingen bij de begroting te plaatsen en stelt de raad
voor hiermee in te stemmen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0171
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Parapluplan parkeren Velsen
Besluit

De raad voor te stellen het paraplubestemmingsplan ‘Parkeren Velsen’ vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

Vanaf 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening te vervallen. Eén van de consequenties van het vervallen van
de stedenbouwkundige voorschriften is dat vanaf dat moment bij een aanvraag om een omgevingsvergunning niet meer op basis van de Bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernormen. Dit heeft
tot gevolg dat in ieder bestemmingsplan een parkeerregeling moet worden
opgenomen met een verwijzing naar de nota Parkeernormenbeleid 2015.
Met dit paraplubestemmingsplan worden de geldende parkeernormen juridisch planologisch verankerd en geüniformeerd voor de hele gemeente.
De raad wordt voorgesteld het paraplubestemmingsplan vast te stellen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0176
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2018
Besluit

De raad voor te stellen:
De 1e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen, inclusief:
1. de wijziging van de Begroting 2018 zoals opgenomen in bijlage 1;
2. het nadelige saldo van de gewijzigde Begroting 2018 van € 2.420.000
te onttrekken aan de Algemene reserve;
3. de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;
4. een aanvullend krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de
Herinrichting IJmuiden aan Zee;
5. het investeringskader 2018 te verhogen met € 360.000 en de kredieten
beschikbaar te stellen voor investeringen zoals opgenomen in overzicht B;

Overzicht A reserve mutaties
Reserve

Toelichting

Algemene reserve

Onttrekking aan de reserve i.v.m. raadsbesluit stadsschouwburg
Onttrekking aan de reserve i.v.m. democratische verrijking, innovatiefonds bedrijvigheid
Onttrekking aan de reserve i.v.m. impulsprojecten
Toevoeging aan de reserve i.v.m. vergoeding kosten referendum
Toevoeging aan de reserve i.v.m. terugvloeiende middelen van Ijmond Werkt!

Reserve Visie op
Velsen
Reserve Visie op
Velsen
Reserve Verkiezingen
Reserve Participatiewet

Bedrag
1.500.000
750.000

736.000
4.000
1.246.000
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Reserve Sociaal
domein
Reserve Sociaal
domein

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
Reserve Sportaccommodaties
Reserve Openbare
ruimte
Reserve Grote Hout
- binnenvaartkade

Toevoeging aan de reserve i.v.m. doelgroepen vervoer, sociaal medische adviezen
Onttrekking aan de reserve i.v.m. effect
aanbesteding en indexering, ondersteuning administratie jeugd, herwaardering
functies, veilig thuis, coördinator zorg en
veiligheid
Onttrekking aan de reserve i.v.m. bijdrage
kosten BIZ Middenhavengebied

119.000

Onttrekking aan de reserve i.v.m. groot
onderhoud sportpark Groeneveen

165.000

406.000

45.000

Onttrekking aan de reserve i.v.m. baggeren in de sloten van Velserbroek
Onttrekking aan de reserve i.v.m. sanering grond

20.000
750.000

Overzicht B – Investeringskader
Investering

Bedrag

Brandweerkazerne Eenhoornstraat

€ 200.000

Raadhuis: vervanging zonwering

€ 80.000

Raadhuis: klimaatbeheersing

€ 80.000

Totaal investeringen

€ 360.000

Publiekssamenvatting

De 1e Bestuursrapportage 2018 biedt een actueel inzicht in de stand van
zaken met betrekking tot de uitvoering van de Begroting 2018. Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen van de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële afwijkingen. Doordat in de Perspectiefnota alleen het meerjarenperspectief is geactualiseerd met autonome
beleidsontwikkelingen kent deze bestuursrapportage een grote overlap met
de Perspectiefnota. De rapportage kent een nadelig saldo waardoor het
begrotingsresultaat negatief wordt. Het college stelt voor het saldo van de
gewijzigde Begroting 2018 te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0154
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Subsidieverlening Fonds Urgente Noden
Besluit

Een subsidie van tweemaal € 10.000 (totaal € 20.000) te verstrekken aan
de stichting Fonds Urgente Noden voor het jaar 2018 en onder begrotingsvoorbehoud voor het jaar 2019.

Publiekssamenvatting

De stichting Fonds Urgente Noden voert activiteiten uit op het gebied van
bestrijding van armoede. Deze activiteiten dragen bij aan de gemeentelijke
doelstelling om Velsenaren met een laag inkomen waar nodig ondersteuning te bieden gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid. De stichting
ontvangt hiervoor in 2018 en 2019 in totaal € 20.000 aan subsidie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Bal
B18.0141
Openbaar direct
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie

Besluit

de raad voor te stellen:
1. Voor de jaarrekening 2017:
a. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie.
2. Voor de ontwerpbegroting 2019:
a. in te stemmen met de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling ReinUnie;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c. als bijdrage voor 2019 een bedrag van € 8000,- te begroten voor het
in stand houden van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie. Daarnaast wordt de jaarrekening 2017 ter kennisname
aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen
bij de begroting te plaatsen en stelt de raad voor in te stemmen met de begroting.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0165
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Voor de jaarstukken 2017:
a. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017
van de gemeenschappelijke regeling ODIJ;
b. in te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende bij de jaarrekening 2017;
c. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de ODIJ.
d. het te ontvangen bedrag van € 4.709 over 2017 als incidentele bate
op te nemen in de 1e bestuursrapportage 2018
2. Voor de begroting 2019:
a. in te stemmen met de begroting 2019 van de gemeenschappelijke
regeling ODIJ;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de ODIJ;
c. de gewijzigde bijdragen in 2019 tot en met 2022 op te nemen in de
perspectiefnota 2018.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen op het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2017 en de begroting
2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
(ODIJ). Tevens wordt het jaarverslag 2017 ter kennisname aan de raad
voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding opmerkingen bij het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2017 en bij de begroting 2019 te maken.
Het college stelt de raad voor met beiden in te stemmen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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