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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0338
Jaarverslag leerplicht gemeente Velsen, schooljaar 2016-2017

Besluit

Het jaarverslag leerplicht 2016-2017 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet,
waarbij de leerplichtambtenaren zorgen voor naleving van de wet. In het
jaarverslag leerplicht 2016-2017 beschrijft gemeente Velsen op welke wijze
het verzuim in het reeds afgesloten schooljaar, is aangepakt. In Velsen ligt
de nadruk op een preventieve benadering: de leerplichtambtenaren doen
bij elke verzuimmelding onderzoek naar de achtergrond van het verzuim,
en passen hun acties daarop aan. De jongere en ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. In 2016-2017 telde Velsen 9.746 leerplichtigen.
Gedurende dit schooljaar ontvingen de leerplichtambtenaren 243 meldingen van schoolverzuim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0339
Onderwerp
Vangnetuitkering 2017
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de ‘Globale analyse en het plan van aanpak’ inzake te nemen maatregelen om het tekort op
het BUIG-budget te reduceren.

Publiekssamenvatting

Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget van het Rijk om de kosten van
uitkeringen mee te betalen; het BUIG-budget. Gemeenten die niet uitkomen
met het toegekende BUIG-budget kunnen onder voorwaarden een vangnetuitkering aanvragen als compensatie voor het tekort. Om voor het jaar
2017 voor de vangnetuitkering in aanmerking te komen, moet het college
uiterlijk op 15 augustus 2018 een aanvraag indienen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. In 2017 moet de gemeenteraad al worden
geïnformeerd over deze aanvraag. Deze informatie aan de gemeenteraad
moet plaatsvinden aan de hand van een globale analyse van het tekort en
de te verwachte ontwikkelingen. De gemeenteraad moet aansluitend instemmen met een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen om het
tekort op het BUIG-budget te minimaliseren.
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Ven
B17.0337
Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9

Besluit

1. Tot het voornemen de zienswijze op de resultaten van de planstudie
Verbinding A8-A9 vast te stellen en in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met dit voorgenomen besluit;
3. Het voorgenomen besluit als definitief te beschouwen na instemming
van de raad.
4. Het collegebesluit en raadsvoorstel van 29 augustus 2017 inzake dit
onderwerp in te trekken.

Publiekssamenvatting

Er wordt al lange tijd gesproken over de ontbrekende schakel in het wegennet tussen de A8 en de A9. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben gezamenlijk een planstudie uitgevoerd naar de Verbinding A8-A9. De planstudie bestaat uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Gedeputeerde Staten
hebben de onderzoeksrapporten van de planstudie vrijgegeven voor inspraak. Het college is voornemens een zienswijze in te dienen. De zienswijze is gewijzigd na consultatie van de gemeenteraad en wordt nu ter instemming aan de raad voorgelegd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0346
Onderwerp
Vrijgeven investeringskrediet meubilair
Besluit

Het investeringskrediet ad € 75.000,-- voor de aanschaf van het kantoormeubilair, zoals opgenomen in het investeringsplan 2017, vrij te geven.

Publiekssamenvatting

Om kantoorwerkplekken geschikt te maken voor flexibel werken en om aan
de ARBO-voorschriften te kunnen en blijven voldoen is het noodzakelijk om
kantoormeubilair in het gemeentehuis te vervangen.
In het investeringsplan is hiervoor een structureel budget beschikbaar. Het
college heeft het investeringskrediet voor 2017 vrijgegeven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0340
Onderwerp
Voortgangsdocument uitvoering Milieubeleidsplan 2015-2020
Besluit

De voortgangsrapportage Milieubeleidsplan 2015-2020 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het Milieubeleidsplan 2015-2020 heeft een looptijd van vijf jaar. Deze tussenrapportage geeft de voortgang van de uitvoering van de projecten, de
realisatie van de doelstellingen en de noodzaak tot eventuele bijsturing. De
landelijke doelstelling van 1,5% energiebesparing per jaar voor bewoners
en bedrijven wordt gehaald. Het behalen van de doelstelling van 20% energiebesparing in 2020 vraagt om een intensivering van de aanpak. De tussenrapportage gaat daarnaast in op de stand van zaken wat betreft de
energietransitie en de circulaire economie.
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