PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. maandag 12 juni 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. maandag 12 juni 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Col. Bal
B17.0214
Woonagenda Velsen 2018-2025

Besluit

De Woonagenda 2018-2025 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De ambities van de gemeente Velsen op het gebied van Wonen zijn vastgelegd in de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’
(2013). Het college heeft de ambities in 2016 meer concreet gemaakt in
een woonagenda voor de middellange termijn (tot 2025). Dit was bedoeld
om met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging in gesprek te
gaan over prestatieafspraken. De Woonagenda is op enkele punten geactualiseerd als inzet voor nieuw te maken prestatieafspraken in de tweede
helft van 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0213
Onderwerp
Ondertekenen intentieovereenkomsten kust informatiecentrum BRAK! IJmuiden
Besluit

Tot het aangaan van de intentieovereenkomsten met Pieter Vermeulen
Museum, PBN,KIMO, Natuurmonumenten en SaRCC over het tot stand
brengen van het kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden.

Publiekssamenvatting

In maart 2015 heeft de raad van Velsen besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden.
Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Inmiddels heeft het college een voorstel gedaan aan de raad hoe verder te gaan met dit kust informatiecentrum.
In dit kader besluit het college om intentieovereenkomsten aan te gaan met
toekomstige partners over het tot stand brengen van het kust informatiecentrum BRAK! IJmuiden. Dit is een belangrijke stap en markeert de bereidheid van partijen samen met de gemeente te onderzoeken hoe het kust
informatiecentrum BRAK! en de samenwerking daar binnen tot stand kan
komen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0210
Onderwerp
Algemene Ledenvergadering VNG op 14 juni 2017
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Besluit

A. in te stemmen met de volgende voorstellen van het bestuur van de
VNG:
1. benoeming van de commissie tot nazien van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2017;
2. vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG van 30 november 2016;
3. vaststelling van het financieel jaarverslag 2016;
4. dechargeverlening aan het bestuur na vaststelling van de jaarrekening 2016;
5. het contributievoorstel 2018;
6. tot instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging
inhoudende:
a. in te stemmen met de voorliggende uitwerking van de taakopdracht en samenstelling van het College van Dienstverleningszaken;
b. het bestuur mandaat te verlenen om de eerste benoemingen te
doen en daarbij tijdelijke ontheffing aan het bestuur te verlenen
voor toepassing van de statutaire bepaling over het niet tegelijkertijd kunnen vervullen van het lidmaatschap van meerdere vaste beleidscommissies;
c. te besluiten tot wijziging van de artikelen 2 en 3 van de statuten
en toevoeging van de artikelen 23 en 24 nieuw in de statuten als
aangegeven in dit voorstel.
7. uitwerking Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering inhoudende:
a. het Fonds per 1 januari 2018 op te nemen op de balans van de
vereniging en door het bestuur te laten beheren;
b. de begroting van het Fonds en de hoogte van de financiële bijdrage van de leden aan het Fonds, in beginsel gebaseerd op inwonertal, jaarlijks ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV,
waarna de leden verplicht zijn deze financiële bijdrage te voldoen
ter dekking van de kosten van het Fonds;
c. de financiële en inhoudelijke verantwoording op te nemen in de
jaarrekening en het jaarverslag.
8. activiteiten 2018 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering inhoudende:
a. in te stemmen met de uitvoering van de in dit voorstel beschreven activiteiten in 2018 onder de noemer gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, zoals vermeld in het nieuw in te voegen artikel 3
sub r in de statuten van de VNG;
b. in te stemmen met de financiering van deze activiteiten uit het
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) tot een bedrag van €52,3 mln;
c. in te stemmen met het in rekening brengen van de financiële bijdrage 2018 bij de leden naar rato van het inwonertal.
9. installatie van de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten.
B. de volgende moties te ondersteunen:
1. tekorten sociaal domein;
2. extra gelden voor Omgevingswet in gemeentewet.
3. de omvang van de reserves van de VNG
4. accountantscontroles
5. digitaal stemmen bij verkiezingen
C. de volgende motie niet te ondersteunen:
1. de raamovereenkomst verpakkingen

Publiekssamenvatting

Op 14 juni 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats.
In deze vergadering wordt onder andere een besluit genomen over de ge-
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zamenlijke uitvoeringsactiviteiten en wordt een College van Dienstverleningszaken opgericht. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente op
de Algemene Ledenvergadering van de VNG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven / Beest
Registratienummer
B17.0217
Onderwerp
Kanaalstraat 257 te IJmuiden (huidig Witte Theater, voormalige elektriciteitscentrale)
Besluit

1. Opdracht te geven tot het uitwerken van de kaders en voorwaarden tot
verkoop van het pand Kanaalstraat 257;
2. De bestaande huurcontracten in het pand Kanaalstraat 257 te beëindigen en met de huurders een overleg aan te gaan over een goede afwikkeling en eventuele alternatieve huisvesting.

Publiekssamenvatting

Stichting Witte Theater heeft Gemeente Velsen geïnformeerd dat het met
de huidige functies (professionele theatervoorstellingen, amateurtheater,
film en verhuringen) helaas niet mogelijk is gebleken om een kostendekkende exploitatie te realiseren. De stichting Witte Theater heeft daarom definitief het besluit genomen om de huur van het pand aan de Kanaalstraat
257 met ingang van 30 juni 2017 te beëindigen. Met het beëindigen van de
huurovereenkomst en daarmee het gebruik van het pand door Stichting
Witte Theater, komt de vraag naar voren wat de toekomst van het pand en
de functies is. Met het opzeggen van de huur door de stichting is duidelijk
geworden dat een sluitende exploitatie met uitsluitend culturele functies
zonder subsidie niet mogelijk is gebleken. Het college heeft daarom opdracht gegeven tot het voorbereiden van een voorstel tot verkoop van het
pand aan de Kanaalstraat 257 te IJmuiden. De wijze van verkoop, kaders
en voorwaarden bij verkoop worden uitgewerkt op basis waarvan het college een verkoopprocedure kan starten. Op korte termijn wordt in goed overleg met de overige huurders van het pand Kanaalstraat 257 tot passende
alternatieve huisvesting gekomen en worden de bestaande huurcontracten
beëindigd.

Burgemeestersbesluit d.d. maandag 12 juni 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0209
Beleidsregels handhaving drugs in woningen en lokalen 2017

Besluit

De Beleidsregels handhaving drugs in woningen en lokalen 2017 vast te
stellen

Publiekssamenvatting

In Velsen wordt met enige regelmaat een handelshoeveelheid softdrugs of
harddrugs of een hennepplantage in woningen of lokalen aangetroffen.
Naast het feit dat drugshandel in woningen of lokalen verboden is, kan het
ook leiden tot brandgevaar in geval van een hennepplantage en zorgen
voor overlast of onveiligheidsgevoelens in de buurt. In de Beleidsregels
handhaving drugs in woningen en lokalen 2017 staat hoe de burgemeester
hiertegen optreedt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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