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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0420
Verlenging Convenant Educatie arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en
IJmond 2018-2019

Besluit

Het Convenant Educatie arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en de IJmond te verlengen voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december
2019.

Publiekssamenvatting

De overheid verlengt de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2018 met 1
jaar. De wet maakt samenwerking tussen de gemeenten uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland noodzakelijk. De gemeente Haarlem ontvangt
voor de regio de financiële middelen. De gemeenten Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede/
Spaarnwoude zijn partners in de samenwerking. Samen hebben de gemeenten een plan opgesteld voor onderwijs in de regio. Het plan richt zich
op volwassenen met problemen op het gebied van taal of rekenen. Daarnaast is soms training van digitale vaardigheden nodig. Het “convenant
educatie” regelt de juridische basis voor de samenwerking in de regio. De
verlenging van het convenant bevat geen wijzigingen. Alleen de gemeente
Uitgeest neemt niet langer deel aan de samenwerking. De overeenkomst
verloopt op 31 december 2017. Het college besluit akkoord te gaan met de
verlenging van het convenant tot en met 31 december 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0426
Onderwerp
Vaststellen Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Besluit

De raad voor te stellen:
1. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid vast te stellen;
2. de Kadernota Ontwikkeling 2012 in te trekken;
3. besluit 1 en 2 in werking te laten treden op de dag na publicatie.

Publiekssamenvatting

Het is van belang te beschikken over een actueel grondbeleid. Afgelopen
jaren is er veel wet- en regelgeving vernieuwd en toegevoegd. De bestaande kadernota is hierop aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn
dat de raad grondexploitatiecomplexen opent, dat het risicomanagement
op alle grondexploitaties toegepast wordt en dat de algemene reserve
grondbedrijf binnen een bandbreedte kan bewegen. De geactualiseerde
Kadernota Ontwikkeling 2017 vervangt de Kadernota Ontwikkeling 2012,
maar voert op hoofdlijnen hetzelfde beleid. De gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid, tenzij na zorgvuldige afweging gekozen wordt om actief
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grondbeleid te voeren om doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren. De nota schept de kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het grondbeleid kan uitvoeren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0425
Onderwerp
Innovatiefonds MKB Velsen
Besluit

1. De raad voor te stellen het beleidskader Innovatiefonds MKB Velsen
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om € 2.000.000,- gelabeld binnen de reserve
Visie op Velsen vrij te geven voor het in werking stellen van het Innovatiefonds MKB Velsen.
- De raad voor te stellen € 1.850.000, - als subsidieplafond in te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling Innovatiefonds MKB
Velsen.
- De raad voor te stellen een budget van € 150.000, - ter beschikking
te stellen ter dekking van overheadkosten (promotie en uitvoering).

In de reserve Visie op Velsen is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen
voor een Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Het doel van het
fonds is MKB bedrijven afkomstig uit, of gelieerd aan de maak-en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij de realisatie van product, dienst- en
procesinnovaties. De innovatiekracht van het MKB is bepalend voor het
toekomstige verdienvermogen van de regionale economie en de creatie
van banen in sectoren van de toekomst. De gemeente Velsen wil ondernemers ondersteunen, zodat zij hun groeiambities waar kunnen maken en
ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het college werkt hiertoe een
subsidieregeling uit, en stelt de raad voor de uitgangspunten hiervan vast te
stellen. Voorts wordt de raad voorgesteld het gereserveerde bedrag vrij te
geven en in te stellen als subsidieplafond van de subsidieregeling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0429
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Evenementen in Spaarnwoude
Publiekssamenvatting

Besluit

1. Het ontwerpbestemmingsplan Evenementen in Spaarnwoude vrij te
geven voor artikel 3.1.1. Bro vooroverleg nadat de volgende wijzigingen
zijn aangebracht;
a. bij de Ven worden maximaal 8 evenementen toegestaan;
b. er nader onderzocht wordt of de plancapacitieit van het benedenveld
verplaatst kan worden naar de heuvels;
2. 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;

Publiekssamenvatting

Op 25 februari 2016 besloot de gemeenteraad in te stemmen met de Discussienotitie 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 ruimtelijk gezien niet haalbaar. Hiervoor in de plaats zal het college onderzoeken of er in de Heuvels een extra
evenement toegestaan kan worden. Het college heeft besloten het plan
voor te leggen aan haar overlegpartners (zoals onder andere de provincie
en de omliggende gemeenten).
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
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