PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 19 juni 2018
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K. Radstake
wethouder B. Diepstraten
wethouder J. Verwoort
wethouder F. Bal
wethouder S. Dinjens
wethouder M. Steijn

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 19 juni 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0196
Openbaar direct
Convenant Informatiedeling CTER

Besluit

Deel te nemen aan het Convenant Informatiedeling Contra Terrorisme,
Extremisme en Radicalisering (CTER).

Radicalisering, extremisme en terrorisme vormen risico’s voor de
samenleving. Gemeenten, Politie en het Openbaar Ministerie werken nauw
samen om die risico’s te minimaliseren. Dit is in het belang van de lokale en
(inter)nationale veiligheid. Om te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving
rondom gegevensbescherming ís het nodig de afspraken te herijken over de
wijze waarop persoonsgegevens verwerkt en beschermd worden. Het
college heeft besloten deel te nemen aan het Convenant Informatiedeling
Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Samen met de 34
andere gemeenten in de politie-eenheid Noord-Holland, de politie en het OM
is hiermee geregeld dat de verwerking van persoonsgegevens tussen deze
partijen zal gebeuren op een wijze die voldoet aan de kaders van de nieuwe
regelgeving.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0202
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2017
Publiekssamenvatting

Besluit

Vast te stellen dat er geen grond is voor verrekening van neveninkomsten uit
niet ambtsgebonden nevenfuncties van collegeleden met hun bezoldiging
over 2017.

Publiekssamenvatting

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn wettelijk
verplicht om jaarlijks de eventuele neveninkomsten uit niet ambtsgebonden
nevenfuncties te verrekenen met hun salaris. Hierbij geldt een vrijstelling van
14% van de bezoldiging. In 2018 hebben de collegeleden opgave moeten
doen over het dienstjaar 2017. Alle collegeleden hebben op tijd hun opgave
gedaan. Uit de ingediende opgaves blijkt dat er geen sprake is van
verrekenbare neveninkomsten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0201
Openbaar direct
Vrijgeven investeringskrediet meubilair

Besluit

Het investeringskrediet ad € 75.000,-- voor de aanschaf van het
kantoormeubilair, zoals opgenomen in het investeringsplan 2018, vrij te
geven.

Publiekssamenvatting

In de begroting is een structureel investeringsbudget aanwezig voor
kantoormeubilair. Dit budget is noodzakelijk om kantoorwerkplekken o.a.
geschikt te maken voor flexibel werken en om aan de ARBO-voorschriften
te kunnen en blijven voldoen. Het college heeft het investeringskrediet voor
2018 vrijgegeven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0205
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Intentieverklaring Circulair Inkopen/circulair opdrachtgeven MRA
Besluit

De intentieverklaring Circulair inkopen /circulair opdrachtgeven MRA, met
een looptijd tot eind 2025, aan te gaan met alle MRA partners.

Publiekssamenvatting

Het rijk streeft naar een circulaire economie in 2050.Gemeenten, de
provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam hebben de
ambitie om toe te groeien naar een volledig duurzame regio. Dat betekent
een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden
behoort en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Deze
ambitie krijgt vorm in de intentieverklaring Circulair inkopen /circulair
opdrachtgeven MRA. Het college heeft besloten deze intentieverklaring aan
te gaan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0199
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarverantwoording toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang 2017
Besluit

De jaarverantwoording toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang 2017
vast te stellen

Publiekssamenvatting

In de gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang 2017 wordt verslag
gedaan van de toezicht- en handhaving in het kader van de Wet
kinderopvang. Uit de gegevens blijkt dat de GGD volgens de landelijke
afspraken heeft geïnspecteerd in de gemeente Velsen. Op hoofdzaken
bleken de gecontroleerde voorzieningen te voldoen. Daar waar
tekortkomingen zijn geconstateerd zijn schriftelijke waarschuwingen door de
gemeente verzonden. Uit de her-inspecties van de GGD is gebleken dat de
waarschuwingen hebben geleid tot verbetering van de aandachtspunten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0200
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Indienen bezwaar sluiten sluisroute
Besluit

Bezwaar in te dienen tegen het verkeerbesluit van Rijkswaterstaat
betreffende het tijdelijk gesloten verklaren voor alle weggebruikers van de
Middensluisweg te IJmuiden.

Publiekssamenvatting

Op 17 mei is namens het college bezwaar ingediend bij Rijkswaterstaat
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tegen het sluiten van de sluisroute. Het besluit tot het indienen van een
bezwaar dient formeel bekrachtigd te worden door een besluit van het
college. Het college heeft besloten het verzonden bezwaar te bekrachtigen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
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