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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Diep
B19.0360

Onderwerp

Gladheidbestrijdingsplan winter 2019-2020

Besluit

het Gladheidbestrijdingsplan winter 2019-2020 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van gladheid door winterse
omstandigheden. HVC verzorgt de uitvoering van de gladheidbestrijding. Jaarlijks
evalueert de gemeente de strooiroute en de uitvoering van de gladheidbestrijding
en stelt op basis daarvan een nieuw
gladheidbestrijdingsplan met de strooiroute vast. Het is afhankelijk van de
verkeersfunctie of een weg wel of niet gestrooid wordt. De evaluatie 2018-2019
was aanleiding de strooiroute voor komend seizoen op 3 punten aan te passen: de
nieuwe aansluiting bij het Van Poptaplantsoen, toevoegen van de
Zuiderkruisstraat in de fietsroute vanwege het Tendercollege en het vervallen van
de Van Maerlantlaan. Jaarlijks worden meldingen en verzoeken van bewoners
over de vastgestelde route meegenomen in de evaluatie van de
gladheidbestrijding. Meldingen van bewoners hebben dit jaar niet geleid tot
aanpassen van de route. Deze meldingen gingen met name over woonstraten en 30
kilometer zones.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw / Diep
Registratienummer
B19.0354
Onderwerp

Beperking van de openbaarheid

Besluit

de dossiers genoemd op bijgevoegde lijst uit het archief van de Gemeentelijke
Dienst voor Sociale Zaken, rechtsvoorgangers en gedeponeerde archieven (1855)
1937-1992 (1996) en 2 aanvullingen op de archieven van het gemeentebestuur van
de gemeente Velsen ( 1925-1975 en 1976-1992) te beperken van de openbaarheid.
Hiermee worden deze dossiers beperkt openbaar tot 1 januari van het in de lijst
genoemde jaar.
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Publiekssamenvatting

In verband met de uitvoering van de Archiefwet zijn een drietal archieven geïnventariseerd, geschoond, beschreven en in speciale dossiers opgeborgen om over
te brengen naar de archiefbewaarplaats. Het betreft de archieven van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, rechtsvoorgangers en gedeponeerde archieven
(1855) 1937-1992 (1996) en 2 aanvullingen op de archieven van het gemeentebestuur van de gemeente Velsen (1925-1975 en 1976-1992).
Het college heeft besloten, op basis van de in de Archiefwet genoemde gronden,
de openbaarheid van een aantal dossiers te beperken ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0352
Onderwerp

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019

Besluit

de raad voor te stellen:
1. het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019
vast te stellen;
2. het geactualiseerde normenkader vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en verstrekt op basis
daarvan een verklaring waarin hij een oordeel geeft over het getrouwe beeld van
de cijfers over het betreffende boekjaar en een verklaring op het gebied van de
rechtmatigheid van de jaarrekening.
Bij de controle baseert de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld controleprotocol. Hierin worden aan de accountant nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van controle, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Het controleprotocol over 2019 is opgesteld en wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan de raad. Het controleprotocol is gelijk aan het controleprotocol
over 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0364
Onderwerp

Ontheffing op het verbod gebunkerd te worden vanuit een voorziening op het land
(tanktruck)

Besluit

De directeur van OD IJmond mandaat, met de bevoegdheid tot het geven van
ondermandaat, te verlenen, tot het verlenen van ontheffing op grond van r artikel
4.6d, tweede lid van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied
2012.

Publiekssamenvatting

Het baggervaartuig Ms de Werkendam voert werkzaamheden uit in de haven van
IJmuiden. Dit schip vaart volledig op LNG-brandstof. LNG wordt gezien als een
schoner alternatief voor conventionele brandstoffen. Gedurende de
werkzaamheden moet het schip op enig moment brandstof bunkeren (tanken). Het
bunkeren van LNG buiten een inrichting als bedoeld in de Wet Milieubeheer, is
geregeld in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. In 2019
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is deze verordening aangepast, waardoor het bunkeren van LNG gereguleerd
werd.
In de havenverordening is bepaald dat het college ontheffing kan verlenen om
LNG te bunkeren.
Op 18 oktober 2019 is een ontheffingsverzoek ingediend om LNG vanuit een
voorziening op het land te bunkeren. De Omgevingsdienst (OD) IJmond heeft de
kennis en ervaring om dit verzoek te beoordelen. Daarom mandateert het college
de OD IJmond voor de afwikkeling van de ontheffingsaanvraag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B19.0362
Onderwerp

Mandaatbesluit en vaststellen subsidiabele duurzaamheidsmaatregelen Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019

Besluit

1.

2.
3.

Publiekssamenvatting

de directeur van Omgevingsdienst IJmond mandaat en machtiging te verlenen
voor het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen ter
uitvoering van de Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen
2019;
het mandaat te verlenen voor de looptijd van de ‘Subsidieverordening collectieve energievoorzieningsprojecten Velsen 2019’;
de lijst met duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen.

De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 de Subsidieverordening collectieve
energievoorzieningsprojecten Velsen 2019 vastgesteld. Er is € 300.000 beschikbaar gesteld om als subsidie in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen die woningcorporaties, verenigingen van Eigenaren en coöperaties kunnen treffen aan
hun woongebouwen. Het College heeft nu de Omgevingsdienst IJmond gemachtigd de subsidieregeling uit te voeren en een lijst met duurzaamheidsmaatregelen
vastgesteld waarvoor subsidie verkregen kan worden. Dit gaat bijvoorbeeld om
isolatie van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen of het gebruik van een
warmtepomp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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