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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0421
Instellen jeugdlintje

Besluit

De raad voor te stellen de “Verordening jeugdlintje gemeente Velsen 2019”
vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor Koningsdag in heel Nederland
Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan volwassenen, die zich op een
bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. In de meeste gemeenten in Nederland is er nog geen onderscheiding voor de jeugd. Toch
zijn er veel jongeren die zich al op een bijzondere manier inzetten voor de
samenleving en hiervoor een onderscheiding verdienen. Daarom stelt het
college de raad voor om de "Verordening tot instelling van een Jeugdlintje"
vast te stellen. Op grond van deze regeling kan dan jaarlijks als blijk van
waardering een onderscheiding in de vorm van een jeugdlintje worden uitgereikt aan jongeren die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet
voor de Velsense samenleving. Het college stelt een jury samen om de
aanmeldingen te beoordelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0429
Onderwerp
Wijziging Legesverordening 2019
Besluit

1. de (eerste) wijziging van de Legesverordening 2019 vast te stellen;
2. de (eerste) wijziging van de Legesverordening 2019 in werking te laten
treden met ingang van 1 januari 2019.

Publiekssamenvatting

Het Rijk heeft onlangs de wettelijke tarieven van o.a. uittreksels burgerzaken, rijbewijzen en reisdocumenten bekend gemaakt. Deze zijn marginaal
gestegen. Het college heeft de tarieventabel van de Legesverordening
hierop aangepast. De gewijzigde Legesverordening 2019 treedt op 1 januari 2019 in werking.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0426
Onderwerp
Voorbereiding onderzoeksplannen doelmatigheidsonderzoeken 2019
Besluit

Een onderzoek uit te laten voeren naar Inkoopbeleid met aandacht voor

Pagina 1 van 6

contractmanagement, Europees aanbesteden en maatschappelijk verantwoord inkopen.
Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. De wettelijke basis
voor het uitvoeren van onderzoeken is te vinden in de Gemeentewet, met
name in artikel 213a. Voor 2019 heeft het college besloten een onderzoeken naar het inkoopbeleid van de gemeente Velsen waarbij aandacht
wordt gegeven aan de aspecten contractmanagement, Europees aanbesteden en maatschappelijk verantwoord inkopen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0435
Onderwerp
Samenwerkingsconvenant Economische Samenwerking IJmond 20192023
Besluit

De Economische Samenwerking IJmond voort te zetten en hiertoe de Samenwerkingsovereenkomst ESIJ 2019-2023 aan te gaan met gemeente
Beverwijk en gemeente Heemskerk.

Publiekssamenvatting

Beverwijk, Heemskerk en Velsen blijven samenwerken binnen de Economische Samenwerking IJmond. Het college gaat hiertoe een nieuw vijfjarig
samenwerkingsconvenant aan. De huidige overeenkomst, waarin procesafspraken van de samenwerking staan beschreven, loopt eind 2018 af.
Conform afspraak is de samenwerking over de afgelopen periode geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de samenwerking sterk in de steigers
staat en dat de onafhankelijke programmamanager – niet werkzaam bij een
van de deelnemende gemeenten – hieraan sterk heeft bijgedragen. Het
onafhankelijk programma-management wordt in de hernieuwde samenwerking doorgezet. Het economisch gebiedsprogramma 'Made in IJmond
2017', dat in samenwerking met het regionale bedrijfsleven is opgesteld,
blijft de inhoudelijke basis voor de komende jaren. Dit betekent een focus
op de versterking van de maak- en onderhoudsindustrie en continuering
van de inzet op initiatieven als Techport, AYOP en circulaire economie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0447
Onderwerp
Uitkering tweede tranche van beschikbaar gestelde financiële impuls aan
Stadsschouwburg Velsen
Besluit

Van het in januari 2018 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget eenmalig een subsidie van € 500.000,-- te verlenen aan de Stichting
Stadsschouwburg Velsen t.b.v. het toekomstbestendig maken van de
stadsschouwburg.

Publiekssamenvatting

De Stadsschouwburg Velsen (SSV) heeft een lastige periode doorgemaakt.
In januari 2018 stelde de gemeenteraad een budget van maximaal € 1,5
miljoen beschikbaar voor de Stadsschouwburg Velsen (SSV). Van dat
budget is € 1 miljoen in april 2018 aan de SSV beschikbaar gesteld. Zij
ontvingen dit eerste deel, omdat ze hadden voldaan aan de voorwaarden
die door de gemeente waren gesteld in de zomer van 2017. Ook aan het
uitkeren van het resterende budget van € 500.000 waren door de gemeente voorwaarden verbonden. Vandaag heeft het college besloten dit resterende budget beschikbaar te stellen aan de SSV nadat hierop ook door de
toezichthouder een positief advies was gegeven. Wij zien dat de schouwburg een grote prestatie heeft neergezet in de noodzakelijke stappen die
de afgelopen periode zijn genomen. Door dit besluit kan de schouwburg in
2019 starten met een opgeschoonde balans om van daaruit verder te bouwen aan een gezond toekomstperspectief. We zien tegelijkertijd dat er voor
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een hogere ambitie nog stappen te nemen zijn. Dat willen we de komende
maanden ook in relatie tot de cultuurvisie die nu ontwikkeld wordt verder
met elkaar verkennen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0431
Onderwerp
Uitvoering toezicht kinderopvangvoorzieningen door de GGD 2019
Besluit

1. Opdracht te verlenen aan de GGD Kennemerland om de kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Velsen te inspecteren conform het voorgestelde inspectieschema 2019;
2. Het toezicht op de gastouders te laten plaatsvinden door een maximale
steekproef van 30% uit te voeren.

Publiekssamenvatting

Op grond van de Wet kinderopvang is het college van burgemeester en
wethouders verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit van de kinderopvang binnen onze gemeente. Het toezicht op de Wet kinderopvang
voor de gemeente Velsen wordt uitgevoerd door de gemeentelijke gezondheidsdienst, GGD Kennemerland. Jaarlijks stelt de GGD op basis van prioriteiten en resultaten uit de voorgaande jaren een inspectieschema met bijbehorend kostenoverzicht op. Het college heeft dit overzicht vastgesteld.
Indien uit inspectie blijkt dat een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen voldoet dan adviseert de GGD aan de gemeente of er maatregelen nodig zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj / Steijn
Registratienummer
B18.0441
Onderwerp
Subsidieverlening aan Stichting Veilig Thuis en de Integrale Crisis Dienst
2019
Besluit

1. een subsidie van € 293.019 te verstrekken aan de stichting Veilig Thuis
Kennemerland om voor het jaar 2019 uitvoering te geven aan de taken
in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals opgenomen in het Prestatieplan 2019;
2. een subsidie van € 61.880 te verstrekken aan de stichting Veilig Thuis
Kennemerland om voor het jaar 2019 uitvoering te geven aan de Integrale Crisisdienst;
3. een subsidie van € 27.669 te verstrekken aan de stichting Veilig Thuis
Kennemerland om het tekort dat is ontstaan in 2017 aan te zuiveren en
de activiteiten die hiervoor zijn uitgevoerd alsnog te bekostigen;
4. de besluitvorming over het meerdere dat is aangevraagd aan te houden
in afwachting van de van de stichting te ontvangen nadere onderbouwing (veilig thuis taken) en de resultaten van de evaluatie (integrale crisisdienst);
5. in te stemmen met een verlenging van de huidige afspraken voor wat
betreft de verdeelsleutel op basis van inwoneraantal;
6. het op 13 december 2016 verleende mandaat aan het college van de
gemeente Haarlem om besluiten te nemen met betrekking tot de subsidieverstrekking aan Veilig Thuis Kennemerland per 1 januari 2019 in te
trekken.

Publiekssamenvatting

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 2015 verplicht om in regioverband een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te richten. Sinds 2016 voert
de stichting Veilig Thuis Kennemerland deze taken uit en ontvangt daarvoor
een jaarlijkse subsidie. Vanaf juli 2018 voert St. Veilig Thuis Kennemerland
ook de Integrale Crisisdienst Jeugd 0-23 jaar uit voor de regiogemeenten.
Hiervoor zal de stichting ook in 2019 subsidie ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dinj
B18.0439
Vaststellen definitieve gunning Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Besluit

De opdracht definitief te gunnen aan de inschrijvende instellingen die aan
alle voorwaarden voldoen en met deze instellingen een overeenkomst aan
te gaan met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van drie jaar met
de mogelijkheid tot verlenging met twee keer twee jaar.

Publiekssamenvatting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inkopen van jeugdbescherming
en jeugdreclassering. Deze vorm van jeugdhulp wordt uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (GI’en). Jeugdhulpregio IJmond startte met vier
andere jeugdhulpregio’s in Noord-Holland (Alkmaar e.o., Gooi en Vechtstreek, IJmond en Kop van Noord-Holland) een gezamenlijke inkoop voor
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Na publicatie van het Toelatingsdocument voor de inkoop en het passeren van de eerste inschrijftermijn (3
september) bleken geen van de huidige gecontracteerde GI‘en te hebben
ingeschreven. Nadat op onderdelen nieuwe uitgangspunten voor de inkoop
zijn geformuleerd vond de nieuwe publicatie plaats op 24 oktober jl. Dit echter met vier regio’s omdat Gooi en Vechtstreek in de tussentijd uit de inkoop
is gestapt. Twee van de drie GI’en die op dit moment een contract hebben,
hebben zich ingeschreven. Zij voldoen aan alle voorwaarden. Daarom kan
het college overgaan tot de definitieve gunning en een overeenkomst aangaan met deze instellingen. Met de GI die niet heeft ingeschreven wordt
een gesprek gevoerd over de continuïteit van zorg die de GI volgens afspraak verplicht is te bieden aan cliënten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0419
Onderwerp
Haalbaarheid Kleinschalig Opdrachtgeverschap II (KOII)
Besluit

1. De locatie Lagersstraat in IJmuiden en Van Diepenstraat in Velsen
Noord te ontwikkelen als locatie voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap
op basis van de uitgewerkte (financiële) haalbaarheid.
2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het Memo uitgewerkte
financiële haalbaarheid locatie Lagersstraat en het Memo uitgewerkte
financiële haalbaarheid locatie Van Diepenstraat op grond van artikel
55 lid 1 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en
derden) voor de duur van 5 jaar.
3. Het verkavelingsplan en de uitgifteregels van de kavels voor de locaties
Lagersstraat en Van Diepenstraat vast te stellen.
4. De raad voor te stellen beide locaties in afwijking van de welstandsnota,
volledig welstandsvrij te verklaren.
5. Loting toe te passen als verkoopmethode.
6. Te starten met de wijzigingsplanprocedure op beide locaties.

Publiekssamenvatting

In 2015 is de gemeente Velsen gestart met de pilot ‘Kleinschalig Opdrachtgeverschap’ (KO) waarbij particulieren de mogelijkheid krijgen om
een kavel of kluswoning te kopen en hun eigen droomhuis te bouwen in het
Jan Ligthartgebouw, aan het Snippenbos te IJmuiden en de Van den Vondellaan te Driehuis. Voor de drie pilotlocaties was veel belangstelling en de
uitvoering verloopt succesvol. Daarom is er een vervolg gegeven aan KO
door de haalbaarheid van twee nieuwe locaties te onderzoeken op de Van
Diepenstraat in Velsen Noord (17 kavels) en de Lagersstraat in IJmuiden
(14 kavels). Op basis van deze onderzoeken besluit het college om definitief door te gaan met deze locaties voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap II
(KOII) en de ruimtelijke procedures hiervoor te starten. De verkoop van de
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kavels start in het vierde kwartaal 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0442
Onderwerp
Inzet middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 2019
Besluit

Voor het jaar 2019 het budget onderwijsachterstandenbeleid als volgt te
verdelen:
1. Een bedrag van € 604.368,- voor de Stichting Welzijn Velsen voor het
aanbieden van VVE aan doelgroeppeuters op de peuteropvang;
2. Een bedrag van maximaal € 45.385,- voor Stichting Welzijn Velsen
voor het uitvoeren van het ouderbetrokkenheidprogramma VVE Thuis;
3. Een bedrag van maximaal € 316.365,- voor het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs IJmond voor het uitvoeren van schakelactiviteiten
voor doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de daarvoor aangewezen
basisscholen;
4. Een bedrag van maximaal € 101.000,-- voor de inkoop van onderwijs
aan de Internationale Taalklassen (ITK) Sint Bavo te Haarlem en de
Fakkel te Heemskerk voor deelname van kinderen uit de gemeente
Velsen;
5. Een bedrag van maximaal € 15.415,- voor de Jeugdgezondheidzorg
Kennemerland voor de toeleiding naar VVE;
6. Het resterende deel van de rijksuitkering OAB 2019 van € 320.172 te
reserveren voor het aanbieden van VVE door andere aanbieders dan
Stichting Welzijn Velsen, het uitvoeren van pilots voor de uitbreiding
van 12 naar 16 uur VVE, het vergroten van de deelname aan de voorschoolse educatie en het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Publiekssamenvatting

De gemeente ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering van het Rijk vanuit
het Onderwijs-achterstandenbeleid (OAB) om voldoende en een kwalitatief
goed aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor peuters en
kleuters met een taalachterstand te realiseren. Het college heeft besloten
subsidies te verstrekken voor de uitvoering van het VVE-beleid. Ook worden plaatsen ingekocht op specifieke scholen (Internationale Taalklassen)
voor kinderen, die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, om te
kunnen instromen in het regulier onderwijs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0443
Onderwerp
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2019
Besluit

1. De ‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen
2019’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018’;
2. De ‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen
2019’ in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019;
3. Het maximumsubsidieuurtarief voor peuteropvang voor 2019 vast te
stellen op € 8,52 per uur per kind;
4. De inkomensafhankelijke ouderbijdrage vast te stellen conform de VNG
Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2019;
5. De maximumopslag voor het uitvoeren van voorschoolse educatie voor
2019 vast te stellen op € 510,- per VE-plaats per jaar.

Publiekssamenvatting

Op 1 januari 2018 is de Wet Harmonisatie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in werking getreden. Deze wet schakelt het peuterspeelzaalwerk
en kinderdagopvang gelijk op het gebied van kwaliteit en financiën. Peuterspeelzaalwerk is voortgezet als peuteropvang: kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor kinderen van 2,5 - 4 jaar. Regelgeving voor de
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voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand is niet gewijzigd. De nieuwe wet betekende een stelselherziening: ouders met recht op
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst dienden en dit vanaf 1 januari
2018 ook aan te vragen voor de peuteropvang en kinderopvangaanbieders
kunnen in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie als zij peuteropvang gaan aanbieden voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.
Om dit mogelijk te maken heeft het college voor 2018 een subsidieregeling
vastgesteld voor het subsidiëren van peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze subsidieregeling is voor 2019 bijgesteld. Ook stelt het college
jaarlijks de maximumsubsidieuurprijs en de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vast voor de peuteropvang. Tevens stelt het college jaarlijks de
maximumopslag voor de voorschoolse educatie vast.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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