PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 30 mei 2017
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder R. te Beest
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 30 mei 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0192
Gespreksnotitie Beleidsplan Jeugd IJmond 2017-2020

Besluit

De ‘Gespreksnotitie beleidsplan jeugd IJmond 2017 – 2020’ vast te stellen
en ter bespreking voor te leggen aan de IJmondcommissie.

Publiekssamenvatting

Er wordt IJmondiaal gewerkt aan een beleidsplan jeugd. De inhoudelijke
thema’s en voorgestelde beleidsdoelen zijn opgenomen in een gespreksnotitie . Het college heeft de gespreksnotitie vastgesteld en biedt deze ter bespreking aan de IJmondcommissie aan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0195
Onderwerp
Inkoop specialistische jeugdhulp en Wmo- begeleiding per 1 januari 2018
Besluit

1. voor de aanbesteding specialistische jeugdhulp en Wmo-begeleiding
een openbare Europese aanbestedingsprocedure te starten;
2. het bijgevoegde ‘Aanbestedingsdocument en Programma van eisen
Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet’ vast te stellen;
3. ten aanzien van het aanbestedingsdocument genoemd onder punt 2
geheimhouding op te leggen tot 31 mei 2017 op grond van artikel 55 lid
1 Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel
10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige bevoordeling van derden);
4. zich te conformeren aan de uitkomst van de aanbesteding en overeenkomsten aan te gaan met de opdrachtnemers die aan de gestelde eisen
voldoen;
5. de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van de stichting RIJK van toepassing te verklaren;
6. in het kader van een sluitende aanpak 18-/18+ af te zien van het opleggen van een eigen bijdrage voor de dienstverlening, die valt binnen
perceel 5;
7. de contracten voor de producten jeugdbescherming en jeugdreclassering met een jaar te verlengen, tot 1 januari 2019;
8. de reactie op het advies van de Wmo-raad vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De huidige contracten voor specialistische jeugdhulp en Wmo-begeleiding
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eindigen op 31 december 2017. Om de ondersteuning per 1 januari 2018
voort te kunnen zetten wordt een nieuwe aanbesteding gestart. Het college
heeft nu het Aanbestedingsdocument en Programma van eisen Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet vastgesteld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0198
Onderwerp
Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 2016
Besluit

1. op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op
te leggen ten aanzien van de Meerjaren prognose grondexploitaties
(Mpg) als bijlage bij de Jaarrekening 2016 in verband met het belang
genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en derden);
2. de raad voor te stellen om de door het college opgelegde geheimhouding van de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij
de Jaarrekening van 2016 te bekrachtigen.

Publiekssamenvatting

De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening 2016. Met dit voorstel wordt door het college geheimhouding opgelegd, die door de raad moet worden bekrachtigd. De Mpg
wordt voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0197
Onderwerp
Jaarstukken 2016
Besluit

1. het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 2016 van
€ 1.797.000 positief vast te stellen;
3. het gerealiseerde resultaat 2016 van € 3.395.000 positief te bestemmen
zoals aangegeven in overzicht A;
4. voorzieningen en reserves op te heffen, in te stellen of aan te passen
overeenkomstig overzicht B;
5. kredieten, genoemd in overzicht C langer ter beschikking te stellen i.c.
tot en met 31 december 2017;
6. de in de jaarstukken geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Overzicht A. Bestemming van het gerealiseerde resultaat 2016 ad € 3.395.000 positief
Mutaties overeenkomstig regulier beleid
1. Toe te voegen aan de reserve Openbare ruimte
2. Toe te voegen aan de reserve Sportaccommodaties
3. Toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten
4. Toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein
5. Toe te voegen aan de reserve Instroom statushouders
6. Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen
7. Te onttrekken aan de reserve Burgerparticipatie
8. Toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten

€
€
€
€
€
€
€
€

222.561
12.722
95.189
780.000
525.000
17.417
23.567
236.824

Bestemming resterend resultaat
9. Het resterend saldo toe voegen aan de Reserve visie op Velsen

€

1.563.688

Overzicht B. Opheffen, instellen of aanpassen van voorzieningen en reserves
-

De reserve subsidiebanen op te heffen.
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Overzicht C. Kredieten voor het jaar 2017 beschikbaar stellen
De onderstaande kredieten een jaar langer ter beschikking te stellen
-

(2008) Project Frisse Wind Velsen-Noord
(2010) Bouw- en woonrijp maken Oud –IJmuiden
(2011) Fietsmaatregelen
(2011) VRI Wenckebachstraat/Breedband
(2011) Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)
(2013) Vellesan nieuwbouw VMBO
(2013) Vervanging en afkoppeling riolering
(2014) Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)
(2014) HOV Deeltrace 1 voorbereiding en uitvoering)
(2014) HOV S’poortse Dr./Hagelingerwg Rotonde
(2014) HOV Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin
(2014) Vervanging en afkoppeling riolering
(2015) Herinrichting L.Nieuwstraat
(2015) L.Nieuwstraat verkeersgebied
(2015) L.Nieuwstraat winkelgebied
(2015) Plein 1945
(2015) HOV P.J. Troelstraweg
(2015) Fietsoverseken Velserbroek
(2015) Renovatie plantsoenen
(2015) Vervangen laanbomen
(2015) Speelplan 2015
(2015) Bedrijfsmiddelen
(2015) AED’s

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

163.180
636.614
89.712
160.000
23.100
680.0564
226.311
60.000
2.061.504
441.936
430.799
227.799
59.464
1.942.324
303.682
1.012.542
363.756
289.423
39.572
29.353
87.033
147.200
14.858

Publiekssamenvatting

Jaarlijks legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde
beleid. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld over de programma’s. In de jaarrekening
wordt een financiële verantwoording afgelegd. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het resultaat van de jaarrekening gepresenteerd zonder de mutaties van reserves (het ‘gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten) en het resultaat met inbegrip van de mutaties in de
reserves (het ‘gerealiseerde resultaat‘). Het gerealiseerde resultaat 2016
bedraagt € 3,4 mln positief. Dit resultaat wordt voor € 1,5 mln verklaard
door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn ingesteld
om de kosten te egaliseren. Met dit raadsvoorstel wordt het positieve saldo
aan de bestemmingsreserves toegevoegd. Dit betreft in hoofdzaak: Sociaal Domein (€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€
0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln) wordt toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit over de
Impulsprojecten Visie op Velsen (december 2016). De raad verzocht het
college om met voorstellen te komen om de reserve Visie op Velsen opnieuw te vullen en te benutten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven / Bal
Registratienummer
B17.0113
Onderwerp
Richtinggevend document voor de uitwerking van donkertebeleid (fase 1)
Besluit

Het ‘Richtinggevend document voor de uitwerking van donkertebeleid’ vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

In het uitvoeringsplan van het Landschapsbeleidsplan Velsen (2010) is het
project ‘Donker als Landschapskwaliteit’ opgenomen. Om daadwerkelijk te
kunnen zorgen voor een donkerder buitengebied en om adequaat te kunnen reageren op vergunningaanvragen, blijkt een uitgewerkt donkertebeleid
noodzakelijk te zijn. In de eerste fase van dit project zijn de ambities voor
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dit beleid geformuleerd en vastgelegd in het ‘Richtinggevend document
voor de uitwerking van donkertebeleid (fase 1)’. Het onderzoeksgebied betreft het gebied buiten de bebouwde kom van de gemeente, conform de
deelgebieden van het landschapsbeleidsplan. Het college stelt met dit document de ambities vast aan de hand van de aspecten landschap, natuur,
ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid. Deze zullen leidend zijn voor
het uit te werken donkertebeleid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0191
Onderwerp
Bestuursopdracht regionale cultuurvisie IJmond
Besluit

De bestuursopdracht regionale cultuurvisie IJmond vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In de regionale Strategische IJmondagenda is de ambitie uitgesproken om
te komen tot een regionale cultuurvisie voor de IJmond. Landelijke trends
en ontwikkelingen op het gebied van bibliotheekwerk, podiumkunsten en
cultuureducatie zijn mede aanleiding om een regionale cultuurvisie te ontwikkelen. In de strategische IJmondagenda is vastgesteld op welke terreinen we in de komende jaren de samenwerking in de IJmond willen versterken. Cultuur is één van deze terreinen. Op dit gebied is al samenwerking
zichtbaar. We willen deze samenwerking faciliteren en stimuleren omdat we
denken dat deze bijdraagt aan een goed cultureel klimaat voor de regio in
de toekomst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0190
Onderwerp
Groenkrediet 2017
Besluit

Een krediet van € 540.000,-- uit het investeringsplan jaarschijf 2017 vrij te
geven voor renovatie van diverse plantsoenen en het vervangen van laanbomen.

Publiekssamenvatting

Jaarlijks worden er plantsoenen gerenoveerd en laanbomen vervangen
omdat de vitaliteit is terug gelopen. Dit groen draagt niet meer bij aan de
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve mogelijkheden van de
(woon)omgeving en kan een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid.
Daarnaast wordt bij elke wegreconstructie en rioolvervanging gekeken of
het nodig is om ook de bomen te vervangen. Het college heeft een budget
ter beschikking gesteld voor het renoveren van plantsoenen en vervangen
van laanbomen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0193
Onderwerp
Ontwerpjaarrekening 2016 en begroting 2018 gemeenschappelijke regeling
ReinUnie
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.
2. In te stemmen met de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van ReinUnie

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld kennis te
nemen van de ontwerpjaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie. Tevens wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld
een zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2018. De stukken geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0196
Onderwerp
Ontwerpjaarrekening 2016 en begroting 2018 gemeenschappelijke regeling
Afvalschap IJmond Zaanstreek
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek.
2. In te stemmen met de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek en dit als zienswijze in te dienen
bij het dagelijks bestuur van Afvalschap IJmond Zaanstreek

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld kennis te
nemen van de ontwerpjaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek. Tevens wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over de begroting
2018. De inhoud van de stukken geeft geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0175
Onderwerp
Bestuurlijke Strategische Samenwerkingsagenda Rijnland
Besluit

De Bestuurlijke Strategische Samenwerkingsagenda met het hoogheemraadschap van Rijnland aan te gaan.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen en het hoogheemraadschap van Rijnland werken al
jaren intensief samen. De partijen willen verder invulling te geven aan deze
samenwerking door nieuwe en lopende onderzoeks- en uitvoeringsprojecten vast te leggen in een Bestuurlijke Strategische Samenwerkingsagenda. Het gaat daarbij om onderzoeks- en uitvoeringsprojecten op het
gebied van klimaatadaptatie, omgevingskwaliteit, waterveiligheid, waterketen, waterbewustzijn, informatiedeling en regelgeving.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0178
Onderwerp
Bestuurlijke Agenda Schiphol Voortgangsrapportage 2016
Besluit

De Voortgangsrapportage van de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol Regio IJmond-Alkmaar 2016 vast te stellen.

Op 22 december 2015 heeft het college de Bestuurlijke Agenda “Vliegverkeer Schiphol boven regio IJmond-Alkmaar” vastgesteld. Doel van de Bestuurlijke Agenda is het planmatig inbrengen van vlieghinderaspecten in de
Omgevingsraad Schiphol, het platform waarin het rijk, provincie NoordHolland, gemeenten en Schiphol vlieghinder van Schiphol behandelen. De
Bestuurlijke Agenda is gericht op minder hinder, meer veiligheid en een
schone lucht. Deze voortgangsrapportage doet verslag over de uitvoering
van de Bestuurlijke Agenda en de programmering voor het komende jaar.
Belangrijkste resultaat dat de inbreng in het bestuurlijke overleg ertoe heeft
geleid dat de vermindering van het aantal en alternatieve hinderbeperking
prominent op de agenda staan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Publiekssamenvatting
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