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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 25 juni 2019
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B19.0225
Privacy protocol ‘Integrale veiligheid en complexe multi-problematiek Zorg
& Veiligheidshuis Kennemerland’

Besluit

Het privacy protocol ‘Integrale veiligheid en complexe multi-problematiek
Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland’ aan te gaan.

Publiekssamenvatting

Mensen kunnen in problemen raken die voor hen moeilijk zijn op te lossen.
De complexiteit van de verschillende problemen maakt dat verschillende
organisaties betrokken zijn. Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland is in
het leven geroepen om een platform te bieden voor verschillende netwerkpartners om met elkaar te kunnen overleggen en afspraken te maken gericht op het vinden van oplossingen voor de problemen van de betreffende
personen. De gemeente is één van de netwerkpartners. De netwerkpartners werken nauw samen in het belang van zowel de betrokkenen, de zorg
en de veiligheid (omgeving). Hiervoor is het nodig informatie over betrokkenen met elkaar uit te wisselen. Om te voldoen aan de actuele privacywet- en regelgeving gaat de gemeente een nieuwe privacy protocol aan
met de partners met daarin afspraken over de gegevensuitwisseling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B19.0230
Onderwerp
Uitbreiden van mandaat gemeentesecretaris
Besluit

1. Een voorgenomen besluit te nemen inhoudende:
a. Het mandaat van de gemeentesecretaris voor het benoemen/aanstellen van en ontslag verlenen aan medewerkers uit te
breiden met de functies van (afdelings)managers en directeuren.
b. De gemeentesecretaris te mandateren voor het doorvoeren van
formatiewijzigingen
c. De gemeentesecretaris te mandateren voor het doorvoeren van
reorganisaties binnen de ambtelijke organisatie met uitzondering van
wijzigingen die leiden tot het in- of uitbesteden van werkzaamheden.
d. Het besluit in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2019 en
het mandaatregister aan te passen.
2. Het voorgenomen besluit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad.
3. Het voorgenomen besluit een definitief besluit te laten zijn bij een posi-
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tief advies van de Ondernemingsraad.
Publiekssamenvatting

Het college heeft besloten het mandaat van de gemeentesecretaris uit te
breiden met het benoemen en ontslaan van directeuren en afdelingsmanagers. Daarnaast wordt de gemeentesecretaris mandaat verleend voor het
doorvoeren van formatiewijzigingen en interne reorganisaties. Het besluit
wordt voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0229
Onderwerp
Indienen zienswijze project RWS dijkversterking
Besluit

De zienswijze op het project Versterking waterkering IJmuiden vast te stellen en deze in te dienen bij Rijkswaterstaat.

Publiekssamenvatting

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden wordt in 2022 afgerond. In
april 2021 gaat de sluizenroute weer open. Tijdens en na de afronding van
de nieuwe zeesluis starten de werkzaamheden voor het versterken van de
dijken op het sluizencomplex. Rijkswaterstaat heeft de plannen hiervoor ter
inzage gelegd. Het uitgangspunt van Rijkswaterstaat is dat de sluizenroute
open blijft als de veiligheid van weggebruikers en medewerkers van de
aannemer tijdens de uitvoering gewaarborgd kan worden. Sluiting van de
route voor langere tijd is daarmee niet uitgesloten. Velsen vindt dit onacceptabel en verzoekt dringend om de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de sluizenroute na april 2021 permanent open kan blijven. Met een
zienswijze maakt het college dit kenbaar aan Rijkswaterstaat. Velsen tekent de zienswijze namens gemeenten Beverwijk en Heemskerk en IJmond Bereikbaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0222
Onderwerp
Restauratie kroonluchters
Besluit

1. Het krediet ad € 122.722,-, vrij te geven ten behoeve van de restauratie
van de kroonluchters.
2. Te starten met de restauratie van één kleine kroonluchter, waarna een
evaluatiemoment plaatsvindt om te bepalen in hoeverre de overige
kroonluchters ook gerestaureerd kunnen worden.

Publiekssamenvatting

In het gemeentehuis hingen vier grote kroonluchters in de burgerzaal en
vier kleine kroonluchters in de raadzaal. In 2014 is tijdens een bijeenkomst
in de burgerzaal een stuk glas van een van de kroonluchters aan het plafond naar beneden gekomen, waarna alle kroonluchters van het plafond
zijn gehaald. De kroonluchters bevinden zich nu in een geklimatiseerd depot. De conditie van de kroonluchters is slecht. In 2016 is er, voor het restaureren van de kroonluchters, een projectgroep gestart met als doel deze
in oorspronkelijke staat terug te brengen. Er is nu een planning en kostenraming om één kleine kroonluchter te restaureren. De kosten zijn circa
€ 51.242,- exclusief btw. Het verloop van dit restauratieproces, de uiteindelijke kosten en de subsidiemogelijkheden bepalen in hoeverre de kroonluchters gerestaureerd kunnen worden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0221
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimte – Arguspad
Besluit

1. De naam Arguspad, met straatcode 209, toe te kennen aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0100.
2. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na de datum waarop het

Pagina 2 van 4

besluit is bekendgemaakt.
De weg tussen ’t Princenboschpad en Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis
loopt naar het parkeerterrein van de school het Molenduin, eigendom van
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg. Het parkeerterrein is eigen terrein,
de weg is eigendom van de gemeente. Deze weg heeft nog geen naam.
Omdat er veel gebruik van wordt gemaakt en vanwege de vindbaarheid
heeft de Commissie Naamgeving openbare ruimte het college voorgesteld
om een naam toe te kennen, Arguspad. In den Argus is de naam van de
jachtopzienerswoning, gelegen in het duingebied van Duin en Kruidberg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Colll. Verw
Registratienummer
B19.0228
Onderwerp
Subsidieaanvraag Innovatiefonds MKB Velsen
Publiekssamenvatting

Besluit

De aanvrager Z-Bridge, met inachtneming van de subsidieregeling Innovatiefonds MKB Velsen, subsidie te verlenen voor een bedrag van € 200.000
voor het onderzoeken en demonstreren van een technologisch concept in
een relevante testomgeving.

Publiekssamenvatting

Op 24 februari 2019 heeft het bedrijf Z-Bridge uit IJmuiden een subsidievraag ingediend bij het Innovatiefonds MKB Velsen. Het project is ook gepresenteerd aan de deskundigen van de Beoordelingscommissie. Het innovatieplan van Z-Bridge is gericht op de ontwikkeling van een ‘offshore
acces systeem’ voor onderhoudsactiviteiten op zee. Het betreft een soort
mechanische lift die compenseert voor de beweging van de golfslag, zodat
werknemers, goederen en materialen op een veilige en efficiënte manier
van een boot naar een offshore windturbine/platform kunnen worden getransporteerd. Met de aangevraagde subsidie wil Z-Bridge een nieuw model ontwikkelen dat modulair op kleinere onderhoudsboten kan worden
toegepast. Omdat kleine boten meer last hebben van golfslag, is dit een
technologische uitdaging. Het college heeft besloten om Z-Bridge subsidie
te verlenen voor een bedrag van € 200.000, -. Dit bedrag wordt ingezet om
de nieuwe technologie te onderzoeken en te demonstreren op de zee. De
activiteiten die Z-bridge in het kader van de subsidie gaat verrichten bestaan uit de voorbereiding van de test, de test van het prototype op zee en
de validatie en detail engineering. Als de testen goed verlopen kan de
technologie gecertificeerd worden. Dit is belangrijk om het product uiteindelijk om de markt te kunnen aanbieden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0224
Onderwerp
Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol 2019-2022
Besluit

De Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol 2019-2022 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De ontwikkeling van de luchtvaart staat volop in de belangstelling. Nog dit
jaar zal de Tweede Kamer een besluit nemen over de toekomstige mainportfunctie van Schiphol. Deze besluitvorming treft de regio HaarlemIJmond-Alkmaar direct. De regio heeft tegenstrijdige belangen bij de ontwikkeling van Schiphol. Aan de ene kant is de mainportfunctie positief
voor de werkgelegenheid in de regio, maar aan de andere kant ondervinden inwoners ook hinder van Schiphol. Om de belangen van onze regio te
behartigen hebben wethouders van de acht gemeenten uit de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar daarom een agenda opgesteld. Daarin staat wat de
prioriteiten zijn op het gebied van leefmilieu in de gemeenten en gezondheid van inwoners. De agenda heet de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer
Schiphol 2019-2022. Alle acht colleges van burgemeester en wethouders
stellen deze agenda vast. De agenda vervangt de Bestuurlijke Agenda
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Vliegverkeer 2016-2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0226
Onderwerp
Positionering coördinator Sociaal Wijkteams
Besluit

1. De functie coördinator sociaal wijkteams met ingang van 1 januari 2020,
of zoveel eerder als mogelijk, over te brengen van de Stichting Welzijn
Velsen naar de gemeente Velsen;
2. De subsidie van de Stichting Welzijn Velsen met ingang van 1 januari
2020 te verlagen met een bedrag van € 82.375 (prijspeil 2019);
3. De gemeentelijke formatie met ingang van 1 januari 2020, of zoveel
eerder als mogelijk, uit te breiden met 1 fte en de kosten hiervan te
dekken vanuit het structurele budget voor de sociaal wijkteams binnen
het programma Sociaal en Vitaal Velsen;
4. Indien de functie coördinator sociaal wijkteams eerder dan 1 januari
2020 over gaat naar de gemeente de subsidie 2019 van Stichting Welzijn Velsen overeenkomstig lager vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De functie coördinator sociaal wijkteams bestaat sinds medio 2015. De
coördinator is in dienst bij de Stichting Welzijn Velsen. De stichting ontvangt hiervoor een subsidie. In verband met het verder verbeteren van de
dienstverlening van de sociaal wijkteams kiest het college ervoor om de
functie te herpositioneren en onder te brengen bij de gemeente. Hierdoor
ontstaat er meer duidelijkheid in rollen en kan de gemeente beter haar regierol uitvoeren en op resultaten sturen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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