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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 03 oktober 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0344
Verwerving van ondersteuning Jeugd-GGZ bij vrijgevestigden en groepspraktijken

Besluit

1. het “Aanbestedingsdocument met Programma van Eisen Jeugd-GGZ
en Dyslexiezorg voor vrijgevestigden en groepspraktijken per 2018”
vast te stellen;
2. ten aanzien van het aanbestedingsdocument genoemd onder punt 1
geheimhouding op te leggen tot 4 oktober 2017 op grond van artikel 55
lid 1 Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zijnde de
datum waarop het document op TenderNed wordt gepubliceerd;
3. zich te conformeren aan de uitkomst van de aanbesteding en overeenkomsten aan te gaan met de opdrachtnemers die aan de gestelde eisen
voldoen;
4. de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van de stichting RIJK van toepassing te verklaren;
5. Stichting Rijk te mandateren tot het nemen van besluiten tot gunning en
niet-gunning in het kader van de aanbesteding “Jeugd-GGZ en Dyslexiezorg voor vrijgevestigden en groepspraktijken”.

Publiekssamenvatting

Ten behoeve van de verwerving van de ondersteuning per 2018 van Jeugd
- GGZ en Dyslexiezorg bij vrijgevestigden en groepspraktijken is een aanbestedingsdocument met Programma van Eisen opgesteld. Deze zal na
vaststelling worden gepubliceerd op Tenderned.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0345
Onderwerp
Voorlopige gunning voorzieningen Wmo en Jeugdhulp
Besluit

1. voorlopig te gunnen aan de aanbieders Wmo en Jeugdhulp genoemd in
bijlage ’totaaloverzicht inschrijvers’ en de aanbieders hierover individueel te informeren.
2. ten aanzien van de onder 1 genoemde bijlage geheimhouding op te
leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met de
belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub f en g van de Wet
openbaarheid van bestuur tot 6 oktober 2017, het moment dat de be-
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trokken inschrijvers zijn geïnformeerd via Tenderned.
3. de namen van de aanbieders per perceel te publiceren na definitieve
gunning.
Op 30 mei heeft het college ingestemd met het ‘programma van eisen Wmo
en Jeugd’. Dit programma van eisen is dezelfde dag gepubliceerd op Tenderned waarmee de verwerving van (maatwerk)voorzieningen Wmo en
Jeugd van start is gegaan. Op 15 augustus verstreek de termijn voor aanbieders om zich in te schrijven. Het college gaat nu dan ook over tot voorlopige gunning van de aanbieders van deze voorzieningen Wmo en Jeugd.
Na een stand-still termijn van 20 kalenderdagen en verificatiegesprekken
kan de gunning als definitief worden beschouwd en zal met de aanbieders
die aan de gestelde eisen voldoen een overeenkomst worden gesloten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0352
Onderwerp
2e bestuursrapportage 2017
Publiekssamenvatting

Besluit

de raad voor te stellen om:
De 2e Bestuursrapportage 2017 vast te stellen, inclusief:
1. de wijziging van de begroting 2017 zoals opgenomen in bijlage 1 van
de 2e Bestuursrapportage;
2. een toevoeging te doen aan de algemene reserve van € 700.000, zijnde
het saldo van de 2e Bestuursrapportage 2017;
3. het instellen van de reserve Grote Hout / binnenvaartkade met als doel
een gemaximaliseerde bijdrage te doen aan de saneringskosten en het
opknappen van de binnenvaartkade;
4. een aanvullend krediet voor de renovatie stadhuis gebouw B van
€ 32.000 in verband met nagekomen kosten;
5. het opheffen van de voorziening Onderhoud Winkels Lange Nieuwstraat 733-753;
6. de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;
Overzicht A Voorgestelde reservemutaties:
1. een onttrekking van € 226.000 aan de reserve Sociaal Domein, om de
diverse voor- en nadelen te verevenen;
2. de in de gewijzigde begroting 2017 opgenomen onttrekking aan de
reserve Instroom statushouders van € 390.000 op nul te stellen in verband met de ontvangen inkomsten van het Rijk;
3. een bedrag van € 36.000 toe te voegen aan de reserve Instroom statushouders in verband met de ontvangen inkomsten van het Rijk;
4. de in de begroting 2017 opgenomen onttrekking van € 239.000 aan de
reserve Sportaccommodaties op nul te stellen;
5. een bedrag van € 143.000 toe te voegen aan de reserve Sportaccommodaties in verband met het uitstel van diverse onderhoudswerkzaamheden;
6. de in de begroting 2017 opgenomen onttrekking van € 927.000 ter dekking van het vakantiegeld 2016 aan de reserve Personeel en Organisatie op nul te stellen;
7. de in de 1e bestuursrapportage 2017 opgenomen onttrekking aan de
reserve Visie op Velsen van € 1.577.000 te verlagen naar € 1.200.000
in verband met de actualisatie van de kosten voor impulsprojecten;
8. een toevoeging te doen ten laste van de grondexploitatie aan de ingestelde reserve Grote Hout / binnenvaartkade van € 1.000.000 om toegezegde bijdragen aan derden te dekken;
9. de in de begroting 2017 opgenomen onttrekking van € 25.000 aan de
reserve Burgerparticipatie te verlagen naar € 20.000.

Publiekssamenvatting

De 2e Bestuursrapportage is, in principe, het laatste moment waarop de
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raad kan bijsturen op de Begroting 2017. In deze rapportage staan de relevante beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. Tevens is de stresstest opgenomen die een beeld schetst van de
financiële positie van de gemeente Velsen. De rapportage kent een positief
resultaat van € 700.000. Het positieve saldo is met name toe te rekenen
aan de uitkomsten van het cao onderhandelaarsakkoord en van lagere
(markt)rente en afschrijvingslasten. Daartegenover staan de nadelen op de
aanvullende storting voor pensioenen van (voormalig) bestuurders, als gevolg van de lage rente. Aan de raad wordt voorgesteld het saldo van de 2e
Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene reserve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0348
Onderwerp
Bestemmingsplan Orionweg
Besluit

1. Gebruik te maken van artikel 2, lid 3, sub a van de Inspraak- en Samenspraakverordening en geen inspraak verlenen in de vorm van een
voorontwerpbestemmingsplan;
2. Het ontwerpbestemmingsplan met idn.
NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1-O001 in procedure te brengen en
ter visie te leggen.

Publiekssamenvatting

Onlangs is de bijna 50 jaar oude flat aan de Orionweg gesloopt. Om vervangende nieuwbouw te kunnen realiseren wordt een nieuw planologisch
kader vastgesteld. Daartoe is het bestemmingsplan Orionweg opgesteld.
Deze is vrijgegeven door college om ter inzage te worden gelegd. Op het
ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie woontorens met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur aan de Orionweg, ter plaatse van het onlangs gesloopte flatgebouw.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0349
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimte – fietspad vanaf Kennemergaardeweg in
Santpoort-Noord tot Zeeweg in IJmuiden
Besluit

1. De naam ’t Princenboschpad vast te stellen voor de openbare ruimte
type weg zoals aangegeven op kaart OR_0086;
2. De naam Spoorpad vast te stellen voor de openbare ruimte type weg
zoals aangegeven op kaart OR_0086, en de straatcode 5176 hieraan
toe te kennen.
3. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na datum waarop het besluit
bekendgemaakt is.

Publiekssamenvatting

Het fietspad dat begint vanaf de Kennemergaardeweg in Santpoort-Noord
is sinds de komst van de busbaan doorgetrokken tot de Zeeweg in IJmuiden. Dit gedeelte heeft nog geen naam.
De Commissie Naamgeving openbare ruimte heeft het college geadviseerd
om de naam ’t Princenboschpad door te trekken tot waar de busbaan het
fietspad kruist, en aan het gedeelte na de busbaan tot de Zeeweg de naam
Spoorpad toe te kennen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0347
Onderwerp
ISV tussenrapportage
Besluit

1. de tussenrapportage ISV vast te stellen;
2. de provincie te verzoeken het woningaantal bij het ISV-project ‘herstructurering Pres.Steynstraat’ te wijzigen.
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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 dat in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Jaarlijks moet er
bij de provincie een voortgangsrapportage worden ingediend. Het merendeel van de ISV-projecten is afgerond, een aantal is nog in uitvoering. Voor
‘Het Nieuwe Vroeger/ Pres.Steijnstraat’ verzoekt de gemeente om het aantal woningen te wijzigen omdat er een vertraging is in de bouw. ISVprojecten moeten voor 31 augustus 2018 zijn afgerond.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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