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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 29 mei 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0150
Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Besluit

1. Deel te nemen aan het project landelijk aanpak adreskwaliteit
2. Het team handhaving openbare ruimte uit te breiden met 0,11 fte (4uur)
3. De hiermee gemoeide kosten te dekken uit de beschikbaar gestelde
middelen van het Ministerie

Publiekssamenvatting

Voor burgers en overheden is het van groot belang dat burgers correct
geregistreerd staan op het juiste adres in de Basisregistratie Personen
(BRP). Landelijk staan er zo’n 500.000 mensen niet op het juiste adres geregistreerd. Dit hoeft niet altijd adresfraude te zijn. Wanneer er echter indicaties zijn dat sprake is van onjuistheden, is het de verplichting van de gemeente om dit uit te zoeken en, zo nodig, te corrigeren. Het Ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daarom het project
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) gestart. Hierbij worden adressen in
een gemeente geselecteerd om door toezichthouders BRP te laten bezoeken en te laten controleren of deze adressen en bewoners in overeenstemming zijn met de BRP. Inmiddels nemen meer dan 200 gemeenten
deel aan dit project.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0179
Onderwerp
Spoedaanvraag huisvesting Ichthus Lyceum Driehuis
Besluit

De spoedaanvraag van het Ichthus Lyceum voor het realiseren van passende huisvesting in het gebouw van de Duin en Kruidbergmavo, beide gelegen te Driehuis, te honoreren.

Publiekssamenvatting

In 2016 en 2017 zijn er bij het Ichthus Lyceum 8 noodlokalen geplaatst. Als
gevolg van daling van het aantal leerlingen bij de nabij gelegen Duin en
Kruidbergmavo is bij deze school leegstand. Het bestuur van Dunamare,
waar zowel het Ichthus Lyceum als de Duin en Kruidbergmavo onder vallen, heeft een verzoek ingediend om een deel van de leerlingen van het
Ichthus Lyceum te huisvesten in de Duin en Kruidbergmavo. Dit leidt ertoe
dat met ingang van het schooljaar 2018-2019 4 noodlokalen bij het Ichthus
Lyceum verwijderd kunnen worden. Wel moet het gebouw van de Duin en
Kruidbergmavo aangepast worden. Het college stemt met de aanvraag in
en vergoedt de kosten van het gebruiksklaar maken van het gebouw van
de Duin en Kruidbergmavo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Pagina 1 van 2

Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer / Verk
B18.0181
Garantstelling LTC Groeneveen

Besluit

Tennisvereniging LTC Groeneveen wil haar tenniscomplex herinrichten en
tennisbanen vervangen. De vereniging heeft bij de gemeente een verzoek
ingediend om garant te staan voor een hiervoor aan te trekken banklening.
Het college heeft besloten de garantstelling te verstrekken voor de helft van
het leningsbedrag. Voor de andere helft staat de landelijke Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) borg.

Tennisvereniging LTC Groeneveen een garantstelling van € 125.000,- te
verstrekken in verband met de financiering door middel van een lening van
totaal € 250.000,- voor de vernieuwing en herinrichting van het tenniscomplex Groeneveen te Santpoort- Noord; voor de andere 50% staat de Stichting Waarborgfonds Sport borg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0184
Onderwerp
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Publiekssamenvatting

Besluit

De raad voor te stellen:
1. Voor de jaarstukken 2017:
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling IJmond-Zaansteek;
2. Voor de begroting 2019:
a. in te stemmen met de begroting 2019 van de gemeenschappelijke
regeling IJmond-Zaansteek;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c. als bijdrage voor 2019 van de gemeente Velsen een bedrag te begroten van € 2.762,50.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt door Afvalschap IJmond-Zaanstreek in
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en een
zienswijze in te dienen over de begroting 2019 van de gemeenschappelijke
regeling. De begroting 2019 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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