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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Verw
B18.0373
Financiële kadernota’s: Financiële kadernota: Treasurystatuut, Afwijkingenbeleid en nota Borgstellingen en geldleningen

Besluit

1. Het Treasurystatuut 2018 vast te stellen;

2. De nota Borgstelling en geldleningen vast te stellen;
3. Het Afwijkingenbeleid vast te stellen en van toepassing te verklaren
op de jaarstukken 2018;
4. De nota’s in te laten gaan een dag na publicatie in het gemeenteblad en per die datum de huidige nota’s in te trekken.
Publiekssamenvatting

Het college stelt de raad voor om drie financiële nota’s vast te stellen.
Deze nota’s geven het kader waarbinnen het college kan opereren op
drie beleidsvelden. Het Treasurybeleid geeft kaders voor handelingen
bij het aantrekken en verstrekken van geldleningen. De nota Borgstellingen en geldleningen geeft het kader waaronder aan derden geldleningen kunnen worden verstrekt en waaronder borgstellingen aan
derden kunnen worden verleend.
Het Afwijkingenbeleid geeft het kader waarbinnen het college uitvoering
kan geven aan het financieel beleid van de gemeente. De nota geeft
aan in welke gevallen overschrijdingen van de begroting rechtmatig
kunnen zijn. Nieuw is een drempel van € 100.000 waarboven in de
jaarrekening wordt gerapporteerd over begrotingsrechtmatigheid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0371
Onderwerp
Aankoop woning Plein 1945 nr. 16 door Winkelstichting Plein 1945
Besluit

In te stemmen met de voorgenomen aankoop door de Winkelstichting 1945
van de woning Plein 1945 nummer 16 in IJmuiden voor een bedrag van €
219.500,- kosten koper.

Publiekssamenvatting

De Winkelstichting Plein 1945 is een verbonden partij van de gemeente
Velsen die als doel heeft om vastgoed rond het Plein 1945 te exploiteren.
In dat kader vroeg de Winkelstichting Plein 1945 de gemeente op 5 oktober 2018 om toestemming om de woning Plein 1945, nummer 16 in IJmuiden aan te kopen. Dit is de laatste woning aan het Plein 1945 die nog niet
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in bezig is van de Winkelstichting Het college heeft besloten in te stemmen
met de voorgenomen aankoop.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0374
Onderwerp
1e wijziging begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond
Besluit

e

De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 1 wijziging van

de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur
van de ODIJ.
Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over de 1e wijziging van de begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De wijziging is een gevolg van de stijging
van de personele lasten in verband met de cao 2017-2019. De stijging
betreft een bedrag van € 229.000,-. Voor Velsen betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de ODIJ van € 60.205,- in 2018. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze wijziging.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0376
Onderwerp
Overeenkomst textielinzameling OIG-IHD
Besluit

De Overeenkomst textielinzameling aan te gaan met de stichting O.I.G.I.H.D.

Publiekssamenvatting

De stichting O.I.G.-I.H.D. (hierna: de stichting) verzorgt al meer dan 50
jaar vervoer en sociaal culturele activiteiten voor inwoners van Velsen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Al 20 jaar worden
deze activiteiten bekostigd uit de opbrengst van textielinzameling die
de stichting voor en met instemming van de gemeente doet via daarvoor bestemde ondergrondse containers. Tot nu toe zijn tussen de gemeente en de stichting niet eerder afspraken op papier vastgelegd over
de textielinzameling. Het college gaat nu met de stichting een overeenkomst aan om afspraken alsnog formeel vast te leggen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinjens
Registratienummer
B18.0345
Onderwerp
Donkertebeleid, vrijgave participatie
Besluit

het concept Donkertebeleid Velsen vrij te geven voor participatie.

Publiekssamenvatting

Gemeente Velsen stelt beleid op met als doel de lichthinder in de gemeente te verminderen. Het opstellen van donkertebeleid is een doelstelling uit het Landschapsbeleidsplan Velsen. Dit beleid is vastgesteld
door de raad. Door initiatieven van burgers en bedrijven die een toename van licht in het buitengebied veroorzaken, heeft het college besloten om dit beleid uit te gaan werken.
Voor mens en dier is donkerte een belangrijke kwaliteit, die door de
grote hoeveelheid verlichting langzaam dreigt te verdwijnen. Als gemeente kunnen we samen met bedrijven, organisaties en inwoners
zorgen dat we zorgvuldig en bewust omgaan met verlichting. Daarnaast kunnen we zo energie besparen en CO2-uitstoot verminderen.
Om deze redenen vraagt ook de provincie steeds meer aandacht voor
het behoud van donkerte.
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Het werkingsgebied van het beleid is het landelijk gebied van de gemeente, met uitzondering van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Alleen voor aanschijnverlichting van gebouwen en lichtreclame geldt
het beleid voor de gehele gemeente.
Het college heeft het concept donkertebeleid vrijgegeven voor participatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steijn
Registratienummer
B18.0375
e
Onderwerp
2 Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, tweede wijziging
Besluit

1. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor de

tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 2014;
2. onder voorbehoud van toestemming van de raad de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio
West-Kennemerland 2014 te wijzigen
Publiekssamenvatting

Op 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim
en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland in werking getreden voor de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Deze GR is gewijzigd per januari 2017 in verband met de uittreding van de gemeente Uitgeest. Het is noodzakelijk de GR opnieuw te herzien vanwege de uittreding van gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude en vanwege enkele
wetswijzigingen en beleidsontwikkelingen, zoals invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De samenwerking in de GR
wordt voortgezet door de overige deelnemende gemeenten Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

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