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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B19.0010
Aanvraag voorbereidingskrediet herinrichting Van den Vondellaan

Besluit

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen uit het investeringsplan
2019 van € 60.000,- ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting
van den Vondellaan

Publiekssamenvatting

De gemeente wil de Van den Vondellaan in Driehuis opnieuw inrichten. De
weg en bomen zijn aan vervanging toe. De gemeente wil de Van den Vondellaan hetzelfde inrichten als de aanliggende wegen die eerder gerenoveerd zijn (Hagelingerweg en Waterloolaan). Met de nieuwe inrichting wordt
het voor weggebruikers duidelijker waar ze aan toe zijn. Daardoor wordt
onverwacht gedrag voorkomen en de kans op ongevallenkleiner. De Van
den Vondellaan blijft een doorfietsroute. De rotonde grenzend aan de Nicolaas Beetslaan en de Hiëronymus van Alphenlaan wordt ook meegenomen
met de herinrichting. De gemeente organiseert één of meerdere gesprekken waarbij bewoners en betrokken organisaties invloed kunnen uitoefenen. Het college heeft budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding
van de herinrichting van de Van den Vondellaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0015
Onderwerp
Vrijgave uitvoeringskrediet Herinrichting omgeving KPN locatie
Besluit

Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van totaal € 1.230.000 uit de
investeringslijst, jaarschijf 2018 en 2019.

Publiekssamenvatting

Begin april 2019 start de gemeente met vervanging van het riool in de
Spaarnestraat en de Merwedestraat in IJmuiden. De straten worden opnieuw ingericht en er wordt aangesloten op de nieuwbouw die in aanleg is.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2018 het ontwerp
vastgesteld en stelt nu budget beschikbaar voor de uitvoering van het project.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B19.0022
Uitslag "straatreferendum" over herinrichting Brederoodseweg

Besluit

Een nieuw ontwerp voor de herinrichting van de Brederoodseweg vast te
stellen

Publiekssamenvatting

De gemeente gaat de Brederoodseweg in Santpoort-Zuid opnieuw inrichten
en heeft hiervoor een ontwerp vastgesteld. Een aantal bewoners heeft tegen de inspraakprocedure bezwaar gemaakt. Op een bijeenkomst met de
bezwaarmakers kwam naar voren dat zij niet duidelijk hebben kunnen aangeven wat zij met de bestaande bomen wilden. Daarom heeft de gemeente
alle bewoners van de Brederoodseweg uitgenodigd voor een “straatreferendum” over het kappen van de bomen. In één variant worden alle bomen
gekapt en worden in de hele straat nieuwe bomen geplant. In de tweede
variant blijven de bomen op het noordelijk deel, die een levensverwachting
hebben van meer dan 10 jaar, staan. Dit zijn er 22. Er zijn in totaal 60
stemmen binnen gekomen, waarvan 45 voor de tweede variant. Het college
respecteert de uitkomst van het straatreferendum en heeft daarom besloten
zijn eerdere besluit aan te passen. Het nieuwe ontwerp geeft uitvoering aan
de tweede variant, waarbij 22 bomen blijven staan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0011
Onderwerp
Aanbesteding doelgroepenvervoer
Besluit

1. de Inkoopstrategie Inkoop vervoercapaciteit RegioRijder en het Programma van eisen Vervoercapaciteit RegioRijder vast te stellen;
2. de Europese aanbesteding van vervoercapaciteit binnen de RegioRijder
conform de inkoopstrategie en het programma van eisen uit te schrijven;
3. geheimhouding op te leggen op de volgende stukken, met inachtneming van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet. Dit op grond van
economische en financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van
de Wet openbaarheid van bestuur
- Het programma van eisen. De geheimhouding geldt tot publicatie
van het programma van eisen op Tenderned;
- De inkoopstrategie vervoercapaciteit RegioRijder. De geheimhouding geldt tot aan het einde van de looptijd van de aanbestedingsprocedure met uitzondering van de in de inkoopstrategie genoemde
geraamde budgetten. Daarvoor geldt geheimhouding totdat het college de geheimhouding opheft.
4. de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van de Stichting RIJK van toepassing te verklaren;
5. zich te conformeren aan de uitkomst van de aanbesteding en overeenkomsten aan te gaan met de opdrachtnemers die als economisch
meest voordelig zijn uitverkozen;
6. de Stichting RIJK de bevoegdheid te mandateren tot het nemen van
besluiten tot gunning en niet-gunning in het kader van de Europese
aanbesteding vervoercapaciteit.

Publiekssamenvatting

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en
Zandvoort hebben in 2015 besloten tot regionale samenwerking binnen het
doelgroepenvervoer. Op 1 januari 2017 is het vervoerssysteem RegioRijder gestart. Sinds september 2017 voert RegioRijder ook het leerlingenver-
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voer uit voor de gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk en
Velsen. De gemeenten starten een nieuwe aanbestedingsprocedure voor
het verkrijgen van extra vervoercapaciteit. Deze extra vervoercapaciteit is
noodzakelijk omdat gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en
Zandvoort per schooljaar 2019/2020 met het leerlingenvervoer aansluiten
bij RegioRijder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0008
Onderwerp
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen
2019
Besluit

1. de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente
Velsen 2019’ vast te stellen;
2. de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente
Velsen 2018’ in te trekken;
3. deze besluiten in werking te laten treden op 1 februari 2019.

Publiekssamenvatting

Op grond van de Participatiewet is het mogelijk om bijzondere bijstand te
verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Naast een financiële bijdrage voor noodzakelijke uitgaven ondersteunt gemeente Velsen mensen
ook door het mogelijk te maken dat zij meedoen aan sport, cultuur en sociale activiteiten. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn verwoord in
beleidsregels. Het college heeft de beleidsregels aangepast zodat ze beter
aansluiten bij wat in de praktijk nodig is. Het is bijvoorbeeld wenselijk om
schoolkosten niet alleen te vergoeden voor kinderen op de middelbare
school, maar ook op de basisschool of het MBO. Ook bleek dat de hoogte
van een lening voor woninginrichting soms niet voldoende was. Het college
heeft de beleidsregels daarom geactualiseerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0012
Onderwerp
Subsidieverlening en verscherpte sturing en toezicht MEE & de Wering
Besluit

1. MEE & de Wering een subsidie van € 503.439,00 te verlenen voor het
uitvoeren van haar activiteiten in 2019.
2. MEE & de Wering onder verscherpte sturing en toezicht te stellen.

Publiekssamenvatting

MEE & de Wering biedt cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. Daarnaast neemt MEE & de Wering deel aan de sociaal wijkteams in
Velsen. De activiteiten van de stichting bestaan uit het geven van informatie
en het verlenen van advies en kortdurende ondersteuning en zijn gericht op
het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.
Wij hebben besloten om net als voorgaande jaren MEE & de Wering voor
de uitvoering van deze activiteiten een subsidie te verlenen. Ten opzichte
van vorige jaar is de subsidie geïndexeerd en is er € 5000 extra verleend
voor Onderzoek en Diagnostiek. Wij hebben daarnaast besloten om MEE &
de Wering onder verscherpte sturing en toezicht te stellen. In 2016 en 2017
heeft MEE & de Wering verliezen geleden waardoor de Stichting een beperkte financiële weerbaarheid heeft. Voor 2018 verwacht MEE & de Wering een resultaat van rond €0,- te realiseren en voor 2019 een klein positief resultaat. We geven invulling aan het verscherpte toezicht door aan de
hand van kwartaalrapportages met de bestuurder van MEE & de Wering in
gesprek te gaan over de financiële positie van de stichting en de maatregelen die hij neemt om deze te versterken. In ons collegebericht van 30 oktober 2018 spraken wij al de verwachting uit dat wij verscherpte sturing en
toezicht zouden instellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Steij
B19.0016
Subsidieverlening 2019 en verscherpte sturing en toezicht Stichting Welzijn
Velsen

Besluit

1. een subsidie van € 2.550.951 te verlenen aan Stichting Welzijn Velsen
om voor het jaar 2019 uitvoering te geven aan de welzijnstaken zoals
opgenomen in het activiteitenplan 2019. De subsidie wordt bevoorschot
in 4 kwartaaltermijnen;
2. een aanvullende eenmalige subsidie van € 48.000 te verlenen aan
Stichting Welzijn voor de borging van de doorgevoerde verbetermaatregelen op het gebied van planning en control en administratieve organisatie en interne controle en het opstellen van een transformatieplan.
3. Stichting Welzijn Velsen in 2019 onder verscherpte sturing en toezicht
te stellen conform de beleidsregels subsidieverstrekking sturing en toezicht Velsen 2018 en hiervoor een toezichthouder aan te wijzen.

Publiekssamenvatting

Stichting Welzijn Velsen (SWV) heeft voor het jaar 2019 een subsidie aangevraagd voor de welzijnsactiviteiten die zij in de gemeente uitvoert. De
begroting 2019 van SWV kent een tekort van € 60.000. De belangrijkste reden van dit tekort is dat de investeringen die in 2017 en 2018 zijn gedaan in
de organisatie voor een deel een structurele doorwerking hebben in de personeelskosten. SWV heeft hiervoor een aanvullende subsidieaanvraag ingediend. Gezien de risico’s met betrekking tot de ontvlechting van de peuteropvang en de mogelijke effecten daarvan op SWV zal SWV in 2019 onder het regime van verscherpte sturing en toezicht vallen en een toezichthouder worden aangewezen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0017
Onderwerp
Subsidieverlening 2019 en verscherpte sturing en toezicht Peuter Centra
Velsen
Besluit

1. een subsidie van € 182.000 te verlenen aan Peuter Centra Velsen B.V.
om voor het eerste kwartaal van 2019 uitvoering te geven aan de activiteiten op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie;
2. Peuter Centra Velsen B.V. opdracht te geven om in januari 2019 met
financieel onderbouwde toekomstscenario’s te komen voor de toekomst
van de peuteropvang en voorschoolse educatie en een aangepaste begroting in te dienen waarin PCV onderbouwde maatregelen opneemt
om tot een sluitende begroting 2019 te komen
3. besluitvorming over de subsidiëring van het tweede, derde en vierde
kwartaal van 2019 aan te houden tot na ontvangst van de toekomstscenario’s en de aangepaste begroting 2019.
4. Peuter Centra Velsen B.V. in 2019 onder verscherpte sturing en toezicht te stellen conform de beleidsregels subsidieverstrekking sturing en
toezicht Velsen 2018 en hiervoor een toezichthouder aan te wijzen.

Publiekssamenvatting

In Velsen wordt peuteropvang en voorschoolse educatie tot 1 januari 2019
uitgevoerd door Stichting Welzijn Velsen (SWV). SWV heeft in 2018 Peuter
Centra Velsen B.V. opgericht voor de peuteropvangactiviteiten. Dit was
nodig in verband met de wettelijk bepaalde harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, waarmee de peuteropvang een commerciële activiteit is geworden. PCV heeft voor het jaar 2019 een subsidie
aangevraagd voor de peuteropvang van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Daarnaast heeft zij
een subsidieaanvraag ingediend voor de activiteiten in het kader van de
voorschoolse educatie (VVE). PCV komt om een tweetal redenen nog niet
uit met het uurtarief dat door de belastingdienst (voor ouders met kinder-
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opvangtoeslag) en de gemeente Velsen (via subsidiering) wordt vergoed.
De belangrijkste reden is dat kortdurende peuteropvang een relatief dure
vorm van opvang is. Daarnaast heeft PCV personeel in dienst in een duurdere CAO. Vooralsnog is er sprake van een tekort van € 131.000 in 2019
waarvoor PCV een oplossing moet vinden. Gezien de risico’s met betrekking tot de peuteropvang zal PCV in 2019 onder het regime van verscherpte sturing en toezicht vallen en een toezichthouder worden aangewezen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
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