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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0398
Buitengewone Algemene Ledenvergadering Vereniging van de Nederlandse Gemeenten

Besluit

A. Wethouder B. Diepstraten te machtigen om de gemeente op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeente te vertegenwoordigen;
B. In te stemmen met de volgende voorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (hierna: VNG):
1. benoeming van de commissie tot nazien van de notulen van de Algemene Ledenvergadering VNG van 30 november 2018;
2. vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
woensdag 27 juni 2018;
3. afdoening van de moties van de Algemene Ledenvergadering 27 juni
2018 (exclusief samenhangende moties sociaal domein) met uitzondering van motie 11;
4. afdoening van de samenhangende moties sociaal domein (op basis
van kabinetsreactie);
5. Rapportage Fonds Tekortgemeenten;
6. instelling van een Geschillencommissie Sociaal Domein per 1 januari
2019 en geschillen op het gebied van inkoop en woonplaatsbeginsel
jeugd voor te leggen aan deze geschillencommissie;
7. het verbinden drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord inhoudende dat:
a. gemeenten de juiste bevoegdheden krijgen om hun regierol ook
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren;
b. het tempo waarin gemeente met de uitvoering aan de slag kunnen afhankelijk is van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan
voor een zorgvuldig proces;
c. een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten.
8. Proces Standaardverklaring;
9. het voorliggende voorstel met betrekking tot het beheer van de Digitale Landelijke Voorziening ten behoeve van de Omgevingswet:
a. zodat de VNG/VNG Realisatie de opdracht om het acceptatieproces en vraagarticulatie goed in te richten vanuit het perspectief
van gemeenten;
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b. het Bestuur van de VNG de opdracht te geven om namens gemeenten de beheersovereenkomst te tekenen.
10. invulling vacatures bestuur en commissies;
11. nieuwe accountant VNG inhoudende:
a. in te stemmen met de aanbesteding van de accountantsdiensten
voor het uitvoeren van de controle op de jaarrekening en het
jaarverslag van de VNG;
b. zich op voorhand akkoord te verklaren met de uitkomsten van de
te volgen Europese aanbestedingsprocedure;
c. Een volmacht te verlenen aan het bestuur voor het aangaan van
een overeenkomst met de partij die in de genoemde aanbestedingsprocedure het beste aanbod doet en daarmee, conform de
Europese aanbestedingsreels, als partij geldt aan wie de opdracht dient te worden gegund
Publiekssamenvatting

Op vrijdag 30 november 2018 vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaats. In deze
vergadering wordt onder andere verantwoording afgelegd over de ondernomen acties op de 16 moties die zijn ingediend tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018. Vervolgens zal besluitvorming over de
afdoening van deze moties plaatsvinden. Het college besluit om in te
stemmen met afdoening van de moties met uitzondering van motie 11 (‘ondergrond en maatschappelijke opgaven’) en plaatst als kanttekening bij motie C ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein’ dat expliciet aandacht
is voor het risico als gevolg van het abonnementstarief. Verder stemt het
college in met de overige punten die op de agenda staan. Wethouder B.
Diepstraten vertegenwoordigt de gemeente Velsen tijdens deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0402
Onderwerp
Subsidiebeschikking cofinanciering ‘Living Lab JIT Maintenance Techport’
Besluit

1. Subsidie te verlenen van maximaal €250.000,- aan Stichting Techniekcampus Techport op basis van het projectplan ‘Living Lab JIT Maintenance Techport’ over een periode van 3 jaar.
2. Een voorschot te verlenen van 100% en dit bedrag gespreid uit te keren
op basis van de voortgangsrapportages die Techport moet opleveren bij
de managementautoriteit van het EFRO Programma Kansen voor West
II.

Publiekssamenvatting

De vlag kan uit! Techport ontvangt subsidie uit Europa voor het innovatieproject ‘JIT Maintenance Techport’. Het onderzoeksproject gericht op de
ontwikkeling van nieuwe, slimme onderhoudsprocessen start op 1 januari
2019 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Vanuit het EFROprogramma ontvangt het consortium, bestaande uit Tata Steel, de Vrije
Universiteit en MKB bedrijven uit de IJmond en MRA, een bedrag van €
623.005, -. Dit bedrag komt bovenop de eigen investering van het consortium ter waarde van 1 miljoen euro en de cofinanciering vanuit Provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen. De gemeente heeft hiervoor een
bedrag € 250.000,- gereserveerd binnen het impulsbudget Techport, wat
het college nu als subsidie vrijgeeft. Met de doorgang van het onderzoeksproject wordt de komende 3 jaar een bedrag van ca. 2 miljoen euro geïnvesteerd in de regionale maak- en onderhoudsindustrie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0396
Onderwerp
Vrijgeven ‘Vernieuwing ICT-infrastructuur’ budget uit het investeringsplan
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2018
Besluit

Het aanvullende krediet van € 147.000,- vrij te geven, uit het investeringsplan 2018 Bedrijfsmiddelen, ten behoeve van Vernieuwing ICT- Infrastructuur.

Publiekssamenvatting

In de begroting is een structureel investeringskrediet aanwezig voor bedrijfsmiddelen. Vanuit dit krediet is door de raad bij de vaststelling van de
begroting een aanvullend budget van € 147.000,-- toegekend voor het vervangen en/of aanschaffen van softwaresystemen en hardware in 2018. Dit
aanvullende budget is noodzakelijk om de bedrijfsvoering efficiënter te maken, de informatievoorziening en daardoor de dienstverlening te waarborgen en de continuïteit van de ICT te verhogen. Met name zal de nadruk
komen te liggen op het maken van een inhaalslag met de actualisering van
de werkplekomgeving.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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