PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 22 januari 2019
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K. Radstake
wethouder B. Diepstraten
wethouder F. Bal
wethouder S. Dinjens
wethouder M. Steijn
Afwezig:
wethouder J. Verwoort

OPENBARE PERS BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. 22 januari 2019
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B19.0015
Vrijgave uitvoeringskrediet Herinrichting omgeving KPN locatie

Besluit

Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van totaal € 1.230.000 uit de
investeringslijst, jaarschijf 2018 en 2019.

Publiekssamenvatting

Begin april 2019 start de gemeente met vervanging van het riool in de
Spaarnestraat en de Merwedestraat in IJmuiden. De straten worden opnieuw ingericht en er wordt aangesloten op de nieuwbouw die in aanleg is.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2018 het ontwerp
vastgesteld en stelt nu budget beschikbaar voor de uitvoering van het project.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0011
Onderwerp
Aanbesteding doelgroepenvervoer
Besluit

1. de Inkoopstrategie Inkoop vervoercapaciteit RegioRijder en het Programma van eisen Vervoercapaciteit RegioRijder vast te stellen;
2. de Europese aanbesteding van vervoercapaciteit binnen de RegioRijder
conform de inkoopstrategie en het programma van eisen uit te schrijven;
3. geheimhouding op te leggen op de volgende stukken, met inachtneming van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet. Dit op grond van
economische en financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van
de Wet openbaarheid van bestuur
- Het programma van eisen. De geheimhouding geldt tot publicatie
van het programma van eisen op Tenderned;
- De inkoopstrategie vervoercapaciteit RegioRijder. De geheimhouding geldt tot aan het einde van de looptijd van de aanbestedingsprocedure met uitzondering van de in de inkoopstrategie genoemde
geraamde budgetten. Daarvoor geldt geheimhouding totdat het college de geheimhouding opheft.
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4. de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van de Stichting RIJK van toepassing te verklaren;
5. zich te conformeren aan de uitkomst van de aanbesteding en overeenkomsten aan te gaan met de opdrachtnemers die als economisch
meest voordelig zijn uitverkozen;
6. de Stichting RIJK de bevoegdheid te mandateren tot het nemen van
besluiten tot gunning en niet-gunning in het kader van de Europese
aanbesteding vervoercapaciteit.
Publiekssamenvatting

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en
Zandvoort hebben in 2015 besloten tot regionale samenwerking binnen het
doelgroepenvervoer. Op 1 januari 2017 is het vervoerssysteem RegioRijder gestart. Sinds september 2017 voert RegioRijder ook het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk en
Velsen. De gemeenten starten een nieuwe aanbestedingsprocedure voor
het verkrijgen van extra vervoercapaciteit. Deze extra vervoercapaciteit is
noodzakelijk omdat gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en
Zandvoort per schooljaar 2019/2020 met het leerlingenvervoer aansluiten
bij RegioRijder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0008
Onderwerp
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen
2019
Besluit

1. de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente
Velsen 2019’ vast te stellen;
2. de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente
Velsen 2018’ in te trekken;
3. deze besluiten in werking te laten treden op 1 februari 2019.

Publiekssamenvatting

Op grond van de Participatiewet is het mogelijk om bijzondere bijstand te
verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Naast een financiële bijdrage voor noodzakelijke uitgaven ondersteunt gemeente Velsen mensen
ook door het mogelijk te maken dat zij meedoen aan sport, cultuur en sociale activiteiten. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn verwoord in
beleidsregels. Het college heeft de beleidsregels aangepast zodat ze beter
aansluiten bij wat in de praktijk nodig is. Het is bijvoorbeeld wenselijk om
schoolkosten niet alleen te vergoeden voor kinderen op de middelbare
school, maar ook op de basisschool of het MBO. Ook bleek dat de hoogte
van een lening voor woninginrichting soms niet voldoende was. Het college
heeft de beleidsregels daarom geactualiseerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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