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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0243
Aanvraag krediet belichten gemeentehuis

Besluit

Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen uit het investeringsplan
2018 ten behoeve van de aanschaf en installatie van verlichting voor het
belichten van het gemeentehuis.

Publiekssamenvatting

Het gemeentehuis (Dudokgebouw) is in 2014 door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed aangewezen als monument. In 2017 zijn Plein ‘45 en de
Lange Nieuwstraat opnieuw ingericht. Onderdeel van de herinrichting is om
met belichting ’s avonds delen van het monumentale pand te accentueren.
De raad heeft in de Perspectiefnota 2017 een bedrag beschikbaar gesteld
voor de realisatie van het plan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0240
Onderwerp
ENSIA verantwoordingsrapportage informatiebeveiliging 2017
Besluit

De rapportage informatiebeveiliging 2017 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Over 2017 heeft de gemeente Velsen een zelfevaluatie uitgevoerd om in
beeld te brengen hoe het er voor staat met de beveiliging van haar informatievoorziening. De resultaten daarvan zijn vertaald naar een rapportage
waarmee de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd. Hieruit blijkt dat
de gemeente Velsen voor 60% procent aan de gestelde beveiligingsnormen voldoet. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken: behaalde
resultaten maar ook tekortkomingen en daarmee samenhangende risico’s.
In een eerder stadium heeft het college een verklaring ondertekend waarmee toezichthouders bij het Rijk zijn geïnformeerd over de beveiliging van
DigiD en Suwinet (informatiesysteem voor werk en inkomen). Deze verklaring is opgenomen in de rapportage. De tekortkomingen moeten worden
weggewerkt. Er is voor 2018 een plan opgesteld om dit te bewerkstelligen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0249
Onderwerp
Instelling Beoordelingscommissie Innovatiefonds MKB Velsen, vaststelling
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regelement en benoeming leden
Besluit

1. Op grond van artikel 84 Gemeentewet de Beoordelingscommissie Innovatiefonds MKB Velsen in te stellen.
2. De volgende personen te benoemen als lid van de Beoordelingscommissie:
* Rob Drees, lid Financieel
* Albert Wigchert, lid Technologie
* Ed Nobel, lid Markt
3. Het Reglement Beoordelingscommissie Innovatiefonds MKB Velsen vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

Per 1 maart 2018 is het Innovatiefonds MKB Velsen in werking getreden.
De raad heeft 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ondersteunen
van product- en procesinnovaties door MKB bedrijven verbonden aan de
maak- en onderhoudsindustrie. Het college wil zich over de ingediende projectaanvragen inhoudelijk laten adviseren door een beoordelingscommissie. Deze commissie vormt zich een oordeel over de commerciële en financiële haalbaarheid van de business case en beoordeelt of het project voldoende innovatief is, in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van het
fonds. Het college heeft besloten de Beoordelingscommissie Innovatiefonds MKB in te stellen, de leden te benoemen en een reglement vast te
stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0247
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Startup in Residence MRA Programma
Besluit

In te stemmen met aan de gezamenlijke inkoop- en aanbesteding voor
Startup in Residence en hiertoe
1. de Samenwerkingsovereenkomst Startup in Residence MRA aan te gaan
voor de periode van 31 juli 2018 tot 31 juli 2019;
2. gedurende de looptijd van de overeenkomst mandaat en volmacht te
verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam overeenkomstig bijgevoegd mandaat/volmachtbesluit
3. in te stemmen met de toepassing in de aanbestedingsprocedures van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen is een samenwerking aangegaan met meerdere MRA
(Metropoolregio Amsterdam) gemeenten in het kader van het Startup in
Residence MRA programma. Binnen dit programma worden door de gemeenten maatschappelijke vraagstukken op de markt gezet door middel
van gezamenlijke aanbesteding. De uitvraag richt zich specifiek op startende bedrijven en stimuleert hiermee het ondernemersklimaat voor innovatieve startups. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is een mandaat -en volmachtbesluit. Hierdoor wordt de aanbesteding van Startup in
Residence MRA onder het inkoop- en aanbestedingsbeleid, en onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam uitgevoerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0257
Onderwerp
Intrekking besluiten tot verlening subsidies Kunstencentrum Velsen
Besluit

1. De verstrekte subsidie aan het Kunstencentrum Velsen voor 2018 ten
behoeve van kunst- en cultuureducatie per 14 juli 2018 in te trekken op
grond van artikel 4:48, lid 1, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht.
2. De verstrekte subsidie aan het Kunstencentrum Velsen voor 2018 ten
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behoeve van cultuurcoaches per 14 juli 2018 in te trekken op grond van
artikel 4:48, lid 1, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht.
Publiekssamenvatting

De gemeente werkt al lange tijd samen met het Kunstencentrum Velsen
aan een gemeenschappelijk doel; kunst- en cultuureducatie in het leven
van Velsenaren. De afgelopen twee maanden is het KCV in acute financiele problemen gekomen.
Het KCV heeft de afgelopen twee weken een laatste kans gekregen om
aan te tonen of en hoe zij haar activiteiten in de toekomst kan blijven uitvoeren. In deze weken kon het KCV een herstelplan maken die als basis
kon dienen voor raad en college om een goede afweging te maken. Het
KCV heeft een herstelplan opgesteld. In het herstelplan vroeg het bestuur
van het KCV een incidentele extra bijdrage van € 300.000 en een structurele jaarlijkse extra bijdrage van € 70.000. Dit heeft het KCV nodig om financieel gezond te kunnen worden.
Op 12 juli 2018 heeft de raad gesproken over het herstelplan en de vraag
om extra bijdrages. Er is veel werk verzet door het bestuur van het KCV om
met een herstelplan te komen met als bedoeling college en raad vertrouwen te geven dat het KCV een robuust toekomstperspectief heeft. Het college heeft zich in dit plan verdiept en advies gekregen van de toezichthouder. Het college heeft de raad geadviseerd geen extra financiële ondersteuning van 300.000 euro incidenteel en 70.000 euro structureel te verlenen aan het KCV. De reden was dat er in het meerjarenbeleidsplan belangrijke activiteiten worden genoemd die niet helder financieel vertaald zijn.
Tegelijkertijd zagen we in de financiën aannames over inkomsten die niet
voldoende onderbouwd waren (zoals inkomstenstijging). In de raad is dit
ook geconstateerd. Ook met de gevraagde financiële bijdrage was het toekomstperspectief van het KCV onvoldoende robuust en sloot onvoldoende
aan bij de wens om cultuureducatie via het KCV voor de lange termijn een
goede plek te geven. Daarom heeft de raad besloten geen extra financiële
bijdrages te verstrekken.

Op vrijdag 13 juli is door de bewindvoerder en het bestuur een faillissement
aangevraagd. De bewindvoerder is aangesteld als curator. De activiteiten
waarvoor subsidie is beschikt, kunnen niet meer door het KCV worden uitgevoerd. Daarom heeft het college de subsidies die verstrekt zijn aan het
KCV ingetrokken voor het tweede halfjaar van 2018. Door de raad is besloten dat het restant van de voorschotten beschikbaar blijft voor cultuureducatie. Het college blijft zich, mede in opdracht van de raad, de komende periode inzetten voor het behoud en het borgen van de cultuureducatie voor
de Velsense samenleving en zal zoeken naar de beste manier om dat te
doen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0250
Onderwerp
Eindverantwoording Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014
Besluit

1. de provincie te verzoeken de subsidie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing tijdvak 2010-2014 vast te stellen;
2. de provincie te verzoeken om € 325.000 ISV in te zetten voor het project
‘herstructurering De Noostraat-noord’;
3. de provincie te verzoeken om € 331.760 te reserveren voor nazorg bij
bodemprojecten ‘Rivierenbuurt’ en ‘Zeeweg 263’;
4. de provincie te verzoeken om niet-gebruikt ISV a € 164.663 te mogen
aanwenden voor nu nog onbekende projecten in de stedelijke vernieuwing in IJmuiden.
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Publiekssamenvatting

Velsen heeft in 2010 van de provincie Noord-Holland voor de periode 20102014 subsidie gekregen vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor projecten in de stedelijke vernieuwing. ISV is verdeeld over
een aantal projecten die staan vermeld in het Meerjarenontwikkelingsprogramma (2010). Bijvoorbeeld Oud-IJmuiden, herinrichting IJmuiderstraatweg en diverse bodemsaneringen. De gemeente legt nu verantwoording af
bij de provincie over de uitvoering van de projecten en vraagt om definitieve
vaststelling van de subsidie. Het merendeel van de ISV-projecten is succesvol afgerond. De subsidie die (nog) niet is ingezet wil de gemeente inzetten voor de herstructurering van de De Noostraat-noord (bodemsanering
en herinrichting van de openbare ruimte) en nazorg bij bodemprojecten in
de Rivierenbuurt en de Zeeweg. De provincie moet hier toestemming voor
geven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0248
Onderwerp
Voordracht bestuurder Winkelstichting Plein 1945
Besluit

De heer B.L. van Zijll voor te dragen als nieuwe bestuurder namens de
gemeente Velsen van Winkelstichting Plein 1945 van 1 augustus 2018 tot 1
augustus 2022.

Publiekssamenvatting

Winkelstichting Plein 1945 is opgericht in 1953 in het kader van de wederopbouw van IJmuiden na de Tweede Wereldoorlog. De Winkelstichting
verhuurt winkelpanden, woningen en andere (bedrijfs)ruimtes in de omgeving van Plein 1945 in IJmuiden. De Statuten bepalen dat het bestuur van
de stichting onder meer wordt gevormd door een bestuurslid dat door het
college wordt voorgedragen en de belangen van de gemeente behartigt. De
bestuursperiode van mevrouw A.M. Korf verloopt op 1 augustus 2018.
Het college draagt de heer B.L. Van Zijll voor als bestuurder van de Winkelstichting. Dit vanwege zijn kennis van en ervaring met (maatschappelijk)
vastgoed. De gemeente heeft het vertrouwen met hem de komende jaren
verder invulling te kunnen geven aan de vastgoedopgave van de Winkelstichting rondom Plein 1945 en het toekomstbestendig maken ervan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0253
Onderwerp
Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie NH 2050
Besluit

1. Een inspraakreactie te sturen aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland op de ontwerp-Omgevingsvisie NH2050.;
2. De portefeuillehouder RO te machtigen om een IJmondiale reactie waarin
de gemeenschappelijke IJmondiale punten staan te ondertekenen

Publiekssamenvatting

De provincie heeft de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met het bijbehorende PlanMER (Milieu Effect Rapportage) vrijgegeven voor de terinzagelegging tot en met 30 juli 2018. Het college heeft besloten om een brief te
sturen naar de provincie met haar inspraakreactie om een Velsense bijdrage aan de Omgevingsvisie te leveren. Als hoofdambitie is in de Omgevingsvisie gekozen voor een evenwichtige balans tussen economische
groei en leefbaarheid. Hierbij streeft men naar een gezonde leefomgeving,
waar je zo min mogelijk wordt blootgesteld aan ongezonde en onveilige
stoffen en veiligheidsrisico’s. Velsen ondersteunt deze hoofdambitie, maar
wil ook dat de provincie nadrukkelijk kijkt naar stapeleffecten van industriële
en vervoersactiviteiten in onze regio. Denk hierbij aan de effecten van het
industriële complex in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de rijkswegen
zoals A9/A22 en Schiphol.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dinj
B18.0245
Samenwerkingsafspraken toeleiding en uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Besluit

Het samenwerkingsprotocol "Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken
waar nodig" vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de gecertificeerde instellingen (GI’s) werken samen bij de toeleiding naar en de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om de samenwerking
tussen die partijen voor deze taak te borgen vereist de Jeugdwet dat er een
samenwerkingsprotocol tussen de partijen wordt vastgesteld. Hiertoe wordt
het samenwerkingsprotocol "Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken
waar nodig" vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0246
Onderwerp
Vaststellen VTH-beleid 2018-2022
Besluit

Het VTH beleidsplan 2018-2022 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het college heeft het VTH beleidsplan 2018-2022 vastgesteld. Het VTHbeleidsplan maakt inzichtelijk hoe taken voor vergunningverlening, toezicht
en handhaving in het fysieke domein worden uitgevoerd. Daarbij moet gedacht worden aan taken binnen het omgevingsrecht zoals milieu, bouwen,
ruimtelijke ordening, maar ook de plaatselijke verordeningen en diverse bijzondere wetten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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