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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0251
Spoedaanvraag tijdelijke uitbreiding Ichthus Lyceum

Besluit

De spoedaanvraag voor de vergoeding van de kosten ter hoogte van
€ 81.000,- voor het plaatsen en huren van 4 noodlokalen van het Ichthus
Lyceum te honoreren.

Publiekssamenvatting

Het Ichthus Lyceum telt per 1 oktober 2017 op basis van de voorlopige
aanmeldingen 1.323 leerlingen. Dit aantal ligt boven de eerder opgestelde
leerlingenprognose. Het gebouw aan de Wolff en Dekenlaan is niet groot
genoeg om alle leerlingen te huisvesten. Het bestuur van het Ichthus Lyceum heeft bij het college een spoedaanvraag ingediend voor vergoeding
voor het plaatsen en huren van 4 noodlokalen. Het college besluit de aanvraag te honoreren omdat voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in
de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0252
Onderwerp
Subsidie Centrum Jeugd en Gezin (CJG) IJmond 2e halfjaar 2017.
Besluit

1. Een subsidie van € 558.007 te verstrekken aan het CJG IJmond voor
het tweede halfjaar 2017 voor de uitvoering van haar taken zoals opgenomen in het organisatieontwerp CJG IJmond 2017.
2. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Beverwijk om dit
bedrag in de vorm van een subsidie te verlenen en vast te stellen aan
het CJG IJmond en hierbij de algemene subsidieverordening van de
gemeente Beverwijk toe te passen.
3. Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk te machtigen de subsidie te betalen aan het CJG IJmond.

Publiekssamenvatting

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de toegang en
toeleiding tot de jeugdzorg. In 2015 en 2016 heeft het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) deze taak uitgevoerd voor de gemeente. Het college heeft
besloten dit in 2017 opnieuw door het CJG uit te laten voeren en daarvoor
aan het CJG IJmond subsidie te verstrekken. De totale subsidie vanuit de
IJmond voor het tweede halfjaar 2017 bedraagt € 1.215.701. Voor de gemeente Velsen bedragen de kosten voor het tweede halfjaar 2017 €
558.007. Het college van de gemeente Beverwijk wordt gemandateerd om
de subsidieverlening uit te voeren.
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0254
Wijziging beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht

Besluit

1. de Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen 2016 te wijzigen door in artikel 2:1 lid 1 aan feitentabel 2 ‘Huisvredebreuk / lokaalvredebreuk’ (artikel 138 Wetboek van Strafrecht) toe te voegen als feit
waarvoor een verbod kan worden opgelegd;
2. De wijziging in werking te laten treden daags na publicatie.

Publiekssamenvatting

In 2016 heeft de burgemeester van Velsen beleidsregels opgesteld over
het opleggen van een gebiedsverbod en een meldingsplicht. Deze beleidsregels zijn geëvalueerd. Het voorstel is om een kleine wijziging aan te
brengen in de beleidsregels. Die wijziging maakt het mogelijk om een gebiedsverbod op te leggen als een persoon de openbare orde verstoort door
een evenemententerrein te betreden zonder toestemming van de evenementenorganisator.
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