PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. woensdag 11 juli 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. woensdag 11 juli 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dinj
B18.0229
Openbaar week later via besluitenlijst
Net op zee Hollandse Kust (noord)

Besluit

De reactie op het inpassingsplan “net op zee Hollandse Kust (noord) en
(west Alpha)” vast te stellen en in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Publiekssamenvatting

Om te kunnen voldoen aan de beleidsdoelstellingen uit het Energieakkoord
om genoeg duurzame energie op te wekken, worden onder andere windturbine parken op zee aangelegd. Eén van de windturbineparken is Hollandse Kust (noord) (HKN). Het net op zee Hollandse Kust (noord) zorgt ervoor dat de elektriciteit van de windturbines in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) naar het hoogspanningsnet op land kan worden getransporteerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
heeft een voorontwerp inpassingsplan “net op zee Hollandse Kust (noord)
en (west Alpha)” opgesteld en de gemeente gevraagd om een reactie. Het
college kan in grote lijnen met het inpassingsplan instemmen, maar vraagt
de minister rekening te houden met de gewenste realisatie van een fietstunneltje onder de Velsertraverse. Daarnaast heeft Velsen aangegeven bij
het ministerie dat het belangrijk is goed in kaart te brengen hoe dit past op
andere kabels en infrastructuur die al in de grond ligt. De koppeling naar
het hoogspanningsnet op land gebeurt namelijk via een kabel in de grond.
Velsen Dat punt maakte Velsen ook al tijdens het VNG congres met een
motie die is aangenomen door alle gemeenten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0231
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude evenementen
Besluit

1. de Rapportage wettelijk vooroverleg conceptontwerpbestemmingsplan
paraplubestemmingsplan Spaarnwoude – Evenementen vast te stellen;
2. het ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude
– Evenementen ter inzage te leggen.

Publiekssamenvatting

Op 25 februari 2016 besloot de gemeenteraad in te stemmen met de Dis-
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cussienotitie Evenementen in Spaarnwoude. In deze notitie zijn uitgangspunten geformuleerd voor een beperkte uitbreiding van het aantal evenementen in Spaarnwoude. Om deze Discussienotitie, met deze aanpassingen, ruimtelijk gezien mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan
opgesteld. Ten opzichte van de Discussienotitie zijn de popconcerten voor
70.000 mensen geschrapt. Dit bleek namelijk ruimtelijk gezien niet haalbaar
vanwege parkeren en bereikbaarheid. Hiervoor in de plaats worden twee
extra evenementen van 45.000 bezoekers in de Heuvels toegestaan. Het
college heeft het plan voorgelegd aan haar overlegpartners (zoals onder
andere de provincie en de omliggende gemeenten). Aan de hand van hun
opmerkingen is er een aantal aanpassingen gedaan en wordt het bestemmingsplan nu ter inzage gelegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0233
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Afgeven verklaring geen bezwaar nevenvestiging Ichthus Lyceum in gebouw Duin en Kruidbergmavo
Besluit

Een verklaring van geen bezwaar af te geven aan de Dunamare Onderwijsgroep voor de huisvesting van het Ichthus Lyceum in drie lokalen van
de Duin en Kruidbergmavo.

Publiekssamenvatting

Het Ichthus Lyceum maakt gebruik van het gebouw aan de Wolff en Dekenlaan 1 te Driehuis. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaat het Ichthus Lyceum ook gebruik maken van een aantal lokalen in het gebouw van
de Duin en Kruidbergmavo aan de Nic. Beetslaan 3 in Driehuis. Het bestuur
van de Dunamare Onderwijsgroep heeft het college verzocht een verklaring
van geen bezwaar af te geven het in (mede-) gebruik nemen van drie lokalen in het gebouw van de Duin en Kruidbergmavo. Het college heeft besloten de verklaring af te geven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0239
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Internationale Taalklas De Fakkel
Besluit

De “Samenwerkingsovereenkomst Centrale Opvang neveninstromers basisonderwijs in de schakelklas ‘De Fakkel’ augustus 2018 – september
2020” aan te gaan met de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en
Uitgeest, de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

Publiekssamenvatting

Op de Internationale Taalklas De Fakkel in Heemskerk zitten kinderen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar die vanuit verschillende landen naar Nederland zijn
gekomen en nog geen Nederlands spreken. Doel van deze centrale onderwijsvoorziening is het leren van de Nederlandse taal, zodat zij binnen een
jaar succesvol kunnen instromen in het reguliere onderwijs.
De gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen sluiten met de schoolbesturen en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, een samenwerkingsovereenkomst voor nieuwkomersonderwijs op De Fakkel. Hiermee is plaatsing voor kinderen uit Velsen-Noord
op De Fakkel gegarandeerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0234
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Subsidieregeling sociaal domein 2018
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Besluit

1. De Subsidieregeling sociaal domein 2018 vast te stellen;
2. De beleidsregels Subsidiëring Maatschappelijke Participatie en Amateur kunstbeoefening in te trekken;
De besluiten onder 1 en 2 de dag na publicatie in werking laten treden.

Publiekssamenvatting

De Subsidieregeling sociaal domein 2018 is een nadere uitwerking van de
Algemene Subsidieverordening Velsen 2017 (ASV). De ASV is vrij globaal
en heeft weinig inhoudelijke verbinding met het beleid in het sociaal domein. In de Subsidieregeling sociaal domein worden onder andere de doelen die met de subsidie beoogd worden, de te subsidiëren activiteiten en
de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen door het college
bepaald. Met de Subsidieregeling sociaal domein streeft de gemeente naar
meer samenhang in de subsidieverlening en meer aansluiting tussen de
gemeentelijke doelen en de gesubsidieerde activiteiten. Met als uiteindelijk
doel: meer transparantie en eenduidigheid en meer grip en sturing op het
subsidieproces en de verleende subsidies. Subsidies worden betaald van
gemeenschapsgeld, en dit moet zorgvuldig en effectief besteed worden.
De Subsidieregeling sociaal domein betreft niet de hoogte van de verleende subsidies, maar wel de wijze waarop subsidies verleend worden. De
subsidieregeling maakt onderdeel uit van het bredere traject om te komen
tot een nieuw subsidiebeleid van gemeente Velsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0236
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap doelgroepenvervoer
Besluit

Het Uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap doelgroepenvervoer voor
Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond aan te gaan voor de periode
1 augustus 2018 tot en met 31 december 2021.

Publiekssamenvatting

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en
Zandvoort zijn gezamenlijk opdrachtgever van RegioRijder. Dit is het regionale systeem van doelgroepenvervoer.
In de huidige situatie is het opdrachtgeverschap geregeld in een informele
netwerkorganisatie. Voortbouwend op de samenwerking van de gemeenten
is nu het ‘Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer’
opgesteld. Met dit convenant zijn er duidelijke afspraken tussen de gemeenten over taken, verantwoordelijkheden en financiën. Hierdoor kunnen
de gemeenten gerichter sturen op de kwaliteit van het vervoerssysteem en
ontstaat ruimte om het doelgroepenvervoer verder te ontwikkelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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