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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0192
Herinrichting Kennemerplein, Van Poptaplantsoen en Homburgstraat: vrijgave voor inspraak

Besluit

Het voorlopig ontwerp ''Herinrichting Kennemerplein, Van Poptaplantsoen
en Homburgstraat'' en vrij te geven voor inspraak.

Publiekssamenvatting

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersstromen in het centrum
van IJmuiden. Om de doorstroming te verbeteren en de drukte op de Lange
Nieuwstraat te verminderen, heeft de gemeenteraad op 1 juni 2017 besloten tot de uitvoering van enkele maatregelen. Eén van de maatregelen is
het aanleggen van een verbinding tussen de Julianakade en het Moerbergplantsoen via het plantsoen bij de Homburgstraat, het Van Poptaplantsoen
en het Kennemerplein. Ook de staat van onderhoud van riool, openbare
verlichting en straatmeubilair is reden tot herinrichting. In samenspraak met
een klankbordgroep uit de buurt is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Het
college heeft het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is
van 8 juni tot 20 juli 2018. Op 19 juni wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0193
Onderwerp
Verbinding A8-A9
Besluit

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten per brief op de hoogte te stellen van zijn standpunt over de keuze voor de Golfbaanvariant als verbinding tussen de A8 en de A9.

Publiekssamenvatting

In de stuurgroep Verbinding A8-A9 van 17 mei jl. heeft Velsen geadviseerd
pas een keuze voor een voorkeursalternatief te maken nadat eerst een
landschapsplan voor zowel het Heemskerk- als het Golfbaanalternatief is
gemaakt. Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 29 mei besloten het Golfbaanalternatief aan te wijzen als voorkeursalternatief. Na behandeling in de
provinciale Commissie Mobiliteit en Financiën op 21 juni en vervolgens in
Provinciale Staten (PS) op 9 juli wordt het besluit definitief. Het college is
verrast door het besluit van Gedeputeerde Staten en wil per brief zijn
standpunt aan GS en PS kenbaar maken.
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dinj
B18.0191
Samenwerkingsconvenant, visie en verwervingsstrategie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Besluit

1. Het convenant ‘Borging jeugdbescherming en jeugdreclassering’ aan te
gaan;
2. De Verwervingsstrategie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Jeugdhulpregio’s Noord-Holland vast te stellen;
3. De aangescherpte bovenregionale visie op de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering vast te stellen;
4. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de
VNG inclusief het addendum jeugdbescherming en jeugdreclassering
van de Jeugdhulpregio’s Noord-Holland van toepassing te verklaren op
de inkoop jeugdbescherming- en reclassering voor 2019 e.v.;
5. Ten aanzien van het convenant en de verwervingsstrategie geheimhouding op te leggen tot 1 januari 2020 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).

Publiekssamenvatting

Gemeenten moeten er voor zorgen dat er voldoende jeugdbescherming en
jeugdreclassering beschikbaar is. Omdat in Noord-Holland risico’s zijn geidentificeerd met betrekking tot de zorgcontinuïteit werken zes regio’s (Alkmaar en omgeving, Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland,
West-Friesland en Zuid-Kennemerland) bovenregionaal samen. In het
Convenant Borging Jeugdbescherming en Jeugdreclassering staan bovenregionale afspraken voor het borgen van zorgcontinuïteit, maatregelen om
risico’s te beperken en een overlegstructuur waarbinnen de regio’s samenwerken. De Verwervingsstrategie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
beschrijft de keuze voor de verwerving op basis van de visie en veranderopgave.Na het aangaan van het convenant en het vaststellen van de verwervingsstrategie door het college wordt het inkooptraject verder ingezet.
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