PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 20 augustus 2019
e

1 locoburgemeester B. Diepstraten
gemeentesecretaris K. Radstake
wethouder J. Verwoort
wethouder F. Bal
wethouder S. Dinjens
wethouder M. Steijn
afwezig: burgemeester F.C. Dales

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 20 augustus 2019
Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Verw
B19.0283

Onderwerp

Jaarrapportages gegevensbescherming & informatiebeveiliging

Voorgesteld besluit

-

Publiekssamenvatting

de rapportage informatiebeveiliging 2018 vast te stellen;
de Jaarrapportage gegevensbescherming 2018 & werkprogramma
privacybeleidsvoering 2019 vast te stellen;
beide rapportages samen met het bijgevoegde collegebericht aan de
gemeenteraad te verstrekken.
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging spelen een belangrijke rol
bij de uitvoering van de gemeentelijke taak. Beide zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 was het afgelopen jaar in dit
opzicht bijzonder. Er zijn twee rapportages over 2018 opgesteld. Eén
exemplaar over beveiliging van de informatievoorziening en een
rapportage over gegevensbescherming binnen de gemeentelijke
organisatie, de naleving van de verplichtingen van de AVG. Beiden geven
inzicht in de stand van zaken op deze gebieden en maken melding van
behaalde resultaten maar ook van tekortkomingen en risico’s. Uit de
rapportages blijkt onder meer dat er op het vlak van het contractbeheer en
het beheer van autorisaties een verbeter/kwaliteitsslag noodzakelijk is. Er
zijn aanbevelingen gedaan tot verbetering van deze punten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Verw
B19.0288

Onderwerp

Cultuurvisie Velsen 2020-2024; Beleef cultuur in Velsen!

Voorgesteld besluit

Het college besluit: de raad voor te stellen de Cultuurvisie Velsen
2020-2024: Beleef cultuur in Velsen! vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor de ‘Cultuurvisie Velsen; Beleef
cultuur in Velsen!’ vast te stellen. Vier uitgangspunten vormen samen de
Velsense visie op kunst en cultuur: laagdrempelig & toegankelijk,
verbinding & samenwerking, levendig & zichtbaar en inzet op innovatie. De
visie speelt in op actuele ontwikkelingen. Hij geeft richting aan de invulling
van kunst en cultuur in Velsen voor de komende jaren.

Om een gedragen visie op te stellen hebben veel betrokken partijen
meegedacht. Er is een enquête onder inwoners geweest, organisaties zijn
betrokken en er is een onderzoek onder scholen geweest rond
cultuureducatie. Ook raadsleden zijn op verschillende momenten
betrokken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Verw
Registratienummer
B19.0289
Onderwerp
Voorgesteld besluit

1e Bestuursrapportage 2019
Het raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2019 d.d. 28 mei 2019 als volg te
wijzigen.
1. Punt A 6, dat luidt: “het investeringskader 2019 te verhogen met
€ 275.000 ten behoeve van de vervanging van de frequentieregelaars
van de schouwburg, de bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit
het beschikbare onderhoudsbudget” uit het besluit te schrappen;
2. Het bedrag dat is opgenomen in onderdeel B van het besluit te
wijzigingen in € 1.124.000 (was € 1.399.000).
3. De tekst op pagina 12 in de 1e bestuursrapportage over de vervanging
frequentieregelaar schouwburg te schrappen.

Publiekssamenvatting

Het college heeft op 28 mei 2019 de 1e Bestuursrapportage 2019
besproken en aan de raad aangeboden. In de Bestuursrapportage was
een investeringsbudget gevraagd voor de trekkenwand van de
schouwburg. Voor deze investering is door het college inmiddels uit de
e
ruimte in het investeringsplan 2019 een krediet vrijgegeven. De 1 Burap
en de besluitvorming worden met een wijzigingsbesluit hierop aangepast.
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