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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Bal
B18.0208
Openbaar direct
Aardgasvrije nieuwbouw

Besluit

1. het toepassen van de uitzonderingsgrond uit de wet Voortgang Energie
Transitie te vermijden voor projecten die na 1 juli worden aangevraagd,
gelet op de bestuurlijke ambities (o.a. de afspraken die in het kader van
de MRA zijn gemaakt en het voorlopige collegeprogramma) en de beschikbare technische en financiële haalbare alternatieven voor aardgas;
2. vol in te zetten op het realiseren van lage temperatuur oplossingen in
de nieuwbouw, om de schaarsere duurzame (rest)warmte met hoge
temperatuur te reserveren voor de bestaande bouw;
3. daar waar woningcorporaties betrokken zijn bij projecten met sloop en
nieuwbouw, een duurzaam alternatief (bijvoorbeeld een lokaal warmtenet met oppervlakte water) te stimuleren, alvorens er wordt gekeken
naar het warmtenet-klaar maken met collectieve gasketels;
4. met partijen die vóór 1 juli een omgevingsvergunning hebben aangevraagd in gesprek te gaan en ze te bewegen om ook voor een duurzaam alternatief voor verwarming te kiezen;
5. ook grootverbruikers (grote scholen en kantorencomplexen) te adviseren voor een duurzaam alternatief te kiezen;
6. het Actieplan Aardgasvrije Nieuwbouw vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In 2050 zal aardgas geen bron meer zijn voor de warmtevoorziening voor
de bestaande bouw in Nederland. Dit houdt in dat een energietransitie zal
plaats moeten vinden van de toepassing van aardgas naar duurzame verwarmingsbronnen. Om te voorkomen dat het aantal woningen met een
aardgasaansluiting toeneemt, zal de nieuwbouw zo spoedig mogelijk aardgasvrij gerealiseerd moeten worden. Vanaf 1 juli mogen er volgens de
nieuwe wet Voortgang Energie Transitie geen nieuwbouwwoningen worden
gerealiseerd met een aardgasaansluiting. De wet VET biedt een uitzonderingsmogelijkheid, maar de gemeente Velsen wil deze uitzondering vermijden voor projecten die na 1 juli worden aangevraagd omdat er voldoende
duurzame alternatieven voor aardgas bestaan. Omdat een nieuwbouwhuis
al goed is geïsoleerd kun je deze met een duurzame warmtebron met een
lage temperatuur verwarmen, vandaar dat hier vol op wordt ingezet. Hiervoor is het Actieplan Aardgasvrije Nieuwbouw vastgesteld. Voor bestaande
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bouw kan dan via een warmtenet gebruik worden gemaakt van de restwarmte van bijvoorbeeld Tata Steel met een hoge temperatuur, zodat minder ingrijpende isolatiemaatregelen nodig zijn. Hoewel de keuze van de
techniek uiteindelijk bij de ontwikkelaar ligt, kan de gemeente wel stimuleren om verantwoorde keuzes te maken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0213
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Algemene Ledenvergadering VNG op 27 juni 2018
Besluit

A. In te stemmen met de volgende voorstellen van het VNG Bestuur:
1. benoeming van de commissie tot nazien van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018;
2. vaststelling van de notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van vrijdag 1 december 2017;
3. vaststelling van het financieel jaarverslag 2017;
4. dechargeverlening aan het bestuur na vaststelling van het jaarverslag 2017;
5. de uitgangspunten voor de contributieontwikkeling in de komende jaren, inhoudende:
a. met ingang van 2019 de loon- en prijsontwikkeling als grondslag
voor de contributieheffing te hanteren;
b. de VNG-begroting weer in evenwicht te brengen door over een
reeks van jaren een mix van (extra) contributieverhoging en inzet
van vermogen in te zetten;
c. de (extra) contributieverhoging vast te zetten op 1% per jaar tot
evenwicht in de begroting is bereikt;
d. de contributiemodules B en C te laten vervallen;
e. de regeling voor de gemeentelijke samenwerkingsverbanden af
te schaffen;
f. de aanbevelingen uit het onderzoek naar het weerstandsvermogen over te nemen;
g. het bestuur jaarlijks een voorstel te laten doen voor de bestemming van de resultaten van de bedrijven en van de rendementen
uit de beleggingsportefeuille.
6. de contributie verhoging voor 2019;
7. de VNG Kadernota 2019;
8. bekrachtiging Programmastart Interbestuurlijk programma (IBP);
9. de uitwerking moties tekort in het sociaal domein, inhoudende
a. de oprichting Fonds tekortgemeenten;
b. een transformatiefonds jeugd
c. een nader onderzoek naar feitelijke uitgaven Jeugd;
10. inhoudelijke jaarprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
2019
11. de financiering van het jaarprogramma GGU, met de volgende opbouw;
a. Verlenging van één jaar van de meerjarige verplichtingen vanuit
het Fonds GGU die voortkomen uit besluitvorming op eerdere
ALV’s (€28,7 mln)
b. Projectmatige en programmatische activiteiten in 2019 vanuit het
Fonds GGU (€23,6 mln)
c. Projectmatige en programmatische activiteiten in 2019 vanuit de
onder uitputtingen uitnamen Gemeentefonds (€11,7mln)
12. een tweetal statuten wijzigingen inhoudende:
a. dat het College van Dienstverleningszaken het bestuur “als vaste
beleidscommissie als bedoeld in artikel 24” adviseert. Als voorzitter van een vaste beleidscommissie is de voorzitter van het CvD
qualitate qua lid van het bestuur.
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b. Een verduidelijking van de benoemingstermijn van de vicevoorzitter van de commissie E&I.
13. naamswijziging van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid in "de commissie Informatiesamenleving”
B. De motie Ondergrond en maatschappelijke opgaven in te dienen tijdens
de Algemene Ledenvergadering.
Publiekssamenvatting

Op woensdag 27 juni 2018 vindt, op de tweede dag van het VNG jaarcongres, de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. In deze vergadering wordt onder andere een besluit genomen over de uitwerking van de
moties t.a.v. het tekort in het sociaal domein en wordt een besluit genomen
over de uitgangspunten voor de contributieontwikkeling in de komende jaren. Het college heeft besloten tijdens de ledenvergadering de motie Structuurvisie Ondergrond (STRONG) in te dienen. Met de motie verzoekt het
college om ondersteuning vanuit het Rijk en samenwerking tussen gemeenten, burgers, bedrijven, overheden en kennisinstituten bij het ontwikkelen van een goede kennisinfrastructuur over de ondergrond. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente op de Algemene Ledenvergadering van de VNG.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0219
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Protocol Agressie tegen raads-, steunfractie en collegeleden van de gemeente Velsen
Besluit

De raad aan te geven geen wensen of bedenkingen te hebben bij het initiatiefvoorstel tot vaststelling van het “Protocol Agressie tegen raads-, steunfractie- en collegeleden van de gemeente Velsen”.

De raad heeft een protocol voorbereid onder de titel “Agressie tegen raadssteunfractie- en collegeleden van de gemeenten Velsen”. Met dit initiatiefvoorstel worden grenzen gesteld aan agressie en grensoverschrijdend gedrag tegenover bestuursleden van de gemeente Velsen. De raad stelt het
college in de gelegenheid wensen en bedenkingen met betrekking tot het
voorstel aan te geven. De wereld is gewijzigd, waarbij ook collegeleden te
maken hebben met agressie en grensoverschrijdend gedrag, waarbij het
gewenst is paal en perk te stellen. Het protocol biedt mogelijkheden om met
deze vormen van gedragingen om te gaan, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zorg en nazorg van bestuursleden die hiermee te maken krijgen. Het college onderschrijft het protocol en heeft dan ook geen nadere
wensen of bedenkingen bij het ingediende voorstel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0177
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Platform IJmond Bereikbaar II
Publiekssamenvatting

Besluit

De samenwerkingsovereenkomst Platform IJmond Bereikbaar II aan te
gaan.

Publiekssamenvatting

De gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond werken samen met het bedrijfsleven in de IJmond aan de verbetering
van de bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Dit gebeurt in het Platform IJmond
Bereikbaar, waarvoor in 2013 een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Deze is eind 2016 vervallen. Met het programma “Slimme en Duurzame mobiliteit IJmond 2018-2021" wordt de samenwerking binnen het
Platform IJmond Bereikbaar voortgezet. In aansluiting op dit nieuwe programma is ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Platform IJmond
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Bereikbaar opgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0214
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Subsidie integrale crisisdienst jeugd
Besluit

1. Een subsidie van € 45.387 te verstrekken aan de stichting Veilig Thuis
Kennemerland om per 1 juli 2018 uitvoering te geven aan integrale crisisdienst jeugd,
2. Akkoord te gaan met de afspraak om de huidige verdeelsleutel voor de
kosten van Veilig Thuis van toepassing te verklaren op de kosten voor
de crisisdienst.
3. Onder voorbehoud van instemming van de gemeente Haarlem, aan de
gemeente Haarlem mandaat en machtiging te verlenen om dit bedrag in
de vorm van een subsidie te verlenen aan de stichting Veilig Thuis
Kennemerland conform het ‘Mandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis Kennemerland’ en hierbij artikel 2, lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Velsen 2017 toe te passen.
4. Onder voorbehoud van instemming van de directeur van Stichting Veilig
Thuis Kennemerland, de directeur van Stichting Veilig Thuis Kennemerland conform het Mandaatbesluit Crisisdienst, mandaat te verlenen tot
nemen van besluiten tot toekenning van de volgende jeugdhulpvoorzieningen: ambulante spoedhulp; crisispleegzorg, crisisopvangplek en
specialistische jeugd GGZ voor de maximale duur van 72 uur. en de
hiervoor benodigde handelingen te verrichten.

Publiekssamenvatting

Gemeenten moeten volgens de Jeugdwet organiseren dat er altijd (24/7)
iemand bereikbaar is om jongeren in crisissituaties op een snelle en deskundige manier te helpen en crisisinterventie te bieden. Met ingang van 1
juli 2018 is deze functie belegd bij Veilig Thuis Kennemerland (VT-K), in
samenwerking met jeugdhulppartners. Het college verleent hiervoor subsidie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0215
Communicatieadvies
Openbaar na publicatie rapport door rekenkamercommissie
Onderwerp
Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek subsidies
Besluit

De bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek subsidies vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen.

Publiekssamenvatting

De Rekenkamercommissie Velsen heeft eind 2017 opdracht gegeven tot
een onderzoek naar het subsidiebeleid. De vraag is of de gemeente ‘in control’ is bij subsidieverlening en het sturen op subsidieontvangers en of problemen bij subsidieontvangers in de toekomst kunnen worden voorkomen.
Ook wil de rekenkamercommissie weten wat er de afgelopen jaren is veranderd in het subsidiestelsel, en in hoeverre de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek in 2005 hierin zijn doorgevoerd. De rekenkamercommissie heeft Necker van Naem gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De
onderzoekers hebben onder andere geconcludeerd dat de gemeentelijke
regelgeving grotendeels up-to-date is en dat de gemeente de grootste risico’s in beeld heeft. Aanbevelingen zijn onder meer om nadere subsidieregels vast te stellen en om bij grotere subsidies in de gemeentelijke organisatie een team van verschillende disciplines verantwoordelijk te maken
voor het subsidieproces. Het college neemt de aanbevelingen onverkort
over.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Verw
B18.0212
Openbaar direct
Haven Afval Plan Noordzeekanaalgebied

Besluit

Het Haven Afval Plan Noordzeekanaalgebied 2018 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Schepen op zee hebben veel afval. Door een goed geregelde inzameling
van scheepsafval willen we de zee schoon houden. De gemeenten in het
Noordzeekanaalgebied hebben daarom al enige jaren een gezamenlijk Haven Afval Plan. Het bestaande HAP heeft een looptijd tot 1 juli 2018. Dit
vraagt om de vaststelling van een gewijzigde versie die vanaf 1 juli 2018
van kracht is. De wijziging betreft voornamelijk een actualisatie van onder
andere cijfers en tarieven en sluit aan bij de ambities uit de Green Deal
Scheepsafvalketen. De Green Deal Scheepsafvalketen willen verdere verontreiniging van zeeën en oceanen tegengaan. Driekwart van het drijvende
zwerfafval in de wereldzeeën is plastic. Door preventie, scheiding en recycling van plastic, verbeteren van het toezicht én harmonisatie van afvalafgifte in havens, willen partijen bijdragen aan het sluiten van de kunststofkringloop.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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