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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B19.0036
Wijziging GR Recreatieschap Spaarnwoude

Besluit

1. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude te wijzigen.
2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude te wijzigen en deze wijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang
van 1 januari 2019.

Publiekssamenvatting

Als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Haarlemmermeer per 1 januari 2019 en als gevolg van
wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke Regelingen is het noodzakelijk
de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude te wijzigen. Vanaf 1 januari 2019 bestaat het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude uit vijf participanten:
provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Omdat het algemeen bestuur volgens de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen uit minimaal zes leden moet bestaan, vaardigt provincie Noord-Holland twee leden af en de gemeenten elk
een lid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0031
Onderwerp
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Besluit

1. De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Velsen
2019’ vast te stellen.
2. De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Velsen
2013’ in te trekken.

Publiekssamenvatting

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd
zichtbaar probleem. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het
belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in
beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben. Binnen de gemeente zijn dit bijvoorbeeld de leerplichtambtenaren en consulenten in het
sociaal domein. Sinds 2013 heeft de gemeente een meldcode om hen te
ondersteunen bij hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de Wet Meldcode aangescherpt.
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Het college heeft daarom een aangepaste meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling vastgesteld..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0037
Onderwerp
Analyse volkstuinen De Biezen
Besluit

1. De ‘analyse volkstuinen De Biezen’ vast te stellen en daarbij de voorkeur
uit te spreken voor de aanpak om de bestemmingsplanregeling voor Biezenweg 83 ongewijzigd te laten en voor de overige complexen de voorkeur uit te spreken voor optie 2, met een maximale grootte voor dagverblijven van 25m2;
2. De ‘analyse volkstuinen De Biezen’ te bespreken met de belanghebbenden, zoals de volkstuinverenigingen en eigenaren/huurders van de volkstuinen;
3. De ‘analyse volkstuinen De Biezen’ ter consultatie aan de raad aan te
bieden.

Medio 2016 is de gemeente gestart met het handhavingsproject ’De Biezen’. In het gebied ‘De Biezen’ blijken er veel tuinhuisjes te staan die groter
zijn dan toegestaan. Verdere handhaving hierop heeft een grote impact op
de gebruikers van het gebied. Het college maakt daarom een pas op de
plaats en heroverweegt de ingeslagen weg. Het plan is om het bestemmingsplan aan te passen. Om beter inzicht te verkrijgen in de situatie is
een ruimtelijke analyse gemaakt van de situatie op alle bebouwde volkstuincomplexen in het gebied. Met behulp van de ruimtelijke analyse maakt
de gemeente een afweging die uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe bestemmingsplanregeling. Deze dient vervolgens als startpunt voor verdere
toezicht en handhaving in het gebied. Door de regels wat te verruimen
kunnen de meeste te grote tuinhuisjes blijven staan, want ze zijn qua formaat passend in het landschap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steijn
Registratienummer
B19.0033
Onderwerp
Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Publiekssamenvatting

Besluit

1. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor de
tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!;
2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad:
A. de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! te wijzigen;
B. de wijziging 1 april 2019 in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

IJmond Werkt! (IJW!) voert voor de deelnemende gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest werkzaamheden uit ten aanzien van reintegratie en sociale werkvoorziening (Wsw). Het Rijk heeft de vergoeding
die de gemeenten hiervoor ontvangen en waarmee IJW! betaald wordt, anders ingericht. Door deze wijziging is het noodzakelijk de hierover vastgelegde afspraken in de gemeenschappelijke regeling IJW! aan te passen. In
het verleden konden budgetten die de gemeenten van het Rijk kregen namelijk 1 op 1 doorgezet worden naar IJW!. Nu is het echter noodzakelijk om
de gemeentelijke bijdragen aan IJW! (voor Wsw-taken en voor reintegratietaken) ieder op hun eigen wijze te bepalen. Voor het wijzigen van
de regeling heeft het college toestemming nodig van de raad. De aanpassing gaat in per 1 april 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Pagina 2 van 2

