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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0420
Machtiging VRK opdracht verlenen NLTruckkartel

Besluit

1. De Veiligheidsregio Kennemerland een volmacht te verlenen om namens de gemeente:
a. de opdracht aan NLTruckkartel te verstrekken tot schadeverhaal;
b. bij deze opdracht NLTruckkartel te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het instellen
van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese
Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die
nodig zijn om tot een schikking te komen met de truckfabrikanten;
2. De vordering tot verkrijging van schadevergoeding aan de Veiligheidsregio Kennemerland over te dragen.

Publiekssamenvatting

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat truckfabrikanten in het verleden verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de gemeente hebben hierdoor schade geleden. De
VRK wil deze schade verhalen met behulp van NLTruckkartel. Het college
wordt gevraagd de VRK te machtigen om namens de gemeente de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel en namens de gemeente te procederen en de vordering van de gemeente op de Truckfabrikanten over te
dragen aan de VRK.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0418
Onderwerp
Vaststellen vrijstellingsbesluiten Regionale Havenverordening NZKG 2012
en Havenreglement 2012
Besluit

1. Het vrijstellingsbesluit ‘verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen’ vast te stellen tot en met 31 december 2020 en vrijstelling te verlenen aan de eigenaren van baggervaartuigen, type sleephopperzuiger
van het verbod als bedoeld in artikel 4.14, eerste lid, van de Regionale
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 voor zover het betreft
de termijn van ten hoogste drie dagen voor werkzaamheden, bedoeld in
het eerste lid, onder b en deze te stellen op maximaal vier weken;
2. Het vrijstellingsbesluit ‘bunkercontrolelijst kotters’ vast te stellen tot en
met 31 december 2020 en vrijstelling te verlenen aan de eigenaren van
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kotters van het verbod als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, en het gestelde in artikel 4.8, tweede lid, van de Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012 inzake het tevoren volledig invullen door
partijen van de bunkerchecklist, mits er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, oliemorsingen als gevolg van overvulling te voorkomen en het bunkeren ook overigens op milieuverantwoorde wijze geschiedt;
3. Het vrijstellingsbesluit ‘verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen (vriestrawlers)’ vast te stellen tot en met 31 december 2020 en
vrijstelling te verlenen aan de eigenaren van vriestrawlers van het verbod als bedoeld in artikel 4.14, eerste lid, van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 voor zover het betreft de termijn
van ten hoogste drie dagen voor werkzaamheden e.d. bedoeld in het
eerste lid, onder b en deze te stellen op maximaal vier weken;
4. Het vrijstellingsbesluit ‘verrichten van werkzaamheden en meldplicht
vissersschepen voor Noorzee- en kustvisserij’ vast te stellen tot en met
31 december 2020 en vrijstelling te verlenen aan de eigenaren van vissersschepen voor Noordzee- en kustvisserij van het verbod als bedoeld
in artikel 4.14, eerste lid en artikel 4.14, derde lid van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 voor zover het betreft de
termijn van ten hoogste drie dagen voor werkzaamheden, bedoeld in
het eerste lid, onder b en deze te stellen op maximaal vier weken en
van de meldplicht voor zover de werkzaamheden bovendeks worden
uitgevoerd.
Publiekssamenvatting

Op 20 december 2016 heeft het college vrijstellingsbesluiten verleend, voor
het verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen, het bunkeren van
kotters, het verrichten van werkzaamheden aan vriestrawlers en verrichten
van werkzaamheden aan vissersschepen voor Noordzee- en kustvisserij.
Deze vrijstellingsbesluiten zijn geldig tot 31 december 2018. In samenspraak met het Centraal Nautisch Beheer (CNB) is besloten deze vrijstellingen opnieuw vast te stellen. Het voordeel van de vrijstellingsbesluiten is
een administratieve lastenvermindering. Voor de scheepvaartsector betekent dit dat de werkzaamheden aan baggervaartuigen en aan grote vissersschepen maximaal vier weken mogen duren in plaats van drie dagen.
Bovendekse werkzaamheden worden vrijgesteld van de meldplicht en bij
het bunkeren hoeft de bunkerchecklist niet volledig ingevuld te worden. Deze vrijstellingen zijn vastgesteld tot 31 december 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0424
Onderwerp
Financiële kadernota’s: Treasurystatuut, Afwijkingenbeleid en nota Borgstellingen en geldleningen.
Besluit

Het raadsvoorstel Rs18.00558 van 6 november 2018 in te trekken en in
plaats daarvan aan de raad voor te stellen
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

Pagina 2 van 4

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. Dinj / Bal
Registratienummer
B18.0312
Onderwerp
Ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 vrij geven voor inspraak
Besluit

Het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 vrij te geven voor de inspraak.

Publiekssamenvatting

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai heeft als doel ervoor te zorgen dat
minder mensen last hebben van omgevingslawaai. De gemeente is verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te stellen. In 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten voor lawaai door wegverkeer
vastgesteld. Op basis van deze kaarten is een ontwerp-actieplan geluid
voor de periode 2018-2023 opgesteld. Voor (delen van) de Hagelingerweg
(noordwest van Kweekerslaan), Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg, De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van Heerenduinweg) gaat
de gemeente bij het geplande groot onderhoud waar mogelijk stil asfalt
toepassen. Het college heeft het ontwerp-actieplan vrijgegeven voor de inspraak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0417
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Biezenweg 70
Besluit

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Biezenweg 70 met identificatienummer (idn) NL.IMRO.NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-V001 gedurende 6 weken ter visie te leggen;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening art. 3.1.1 overleg toe te zenden aan de wettelijke overlegpartners en andere betrokken partijen.

Publiekssamenvatting

Het voormalig tuincentrum aan de Biezenweg 70 wordt herontwikkeld. Met
gebruikmaking van de Ruimte-voor-Ruimte regeling wordt op het perceel
een vrijstaande woning met gastenverblijf gerealiseerd. Het perceel wordt
volledig opgeschoond en landschappelijke en natuurwaarden worden gerealiseerd. Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe een startdocument
vastgesteld. In aanvulling op deze herontwikkeling wordt door initiatiefnemer de voormalige bedrijfswoning Biezenweg 70 aangekocht. Deze zal
worden gesloopt en vervangen door een nieuwe woning. Deze ontwikkeling
past niet in het vigerende bestemmingsplan. Om realisatie mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Middels onderhavig besluit wordt de bestemmingsplanprocedure gestart.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0413
Onderwerp
Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2019
Besluit

1. het Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2019 vast te
stellen
2. een krediet vrij te geven van € 12.500,- incl. btw voor het oplossen van
het ruimtegebrek bij basisschool de Plataan in Velsen-Noord
3. een krediet vrij te geven van € 33.124,- incl. btw voor herstel constructiefouten (in de dakbedekking) van de Jan Campertschool in Driehuis
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Publiekssamenvatting

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht om voldoende en adequate
huisvesting voor het onderwijs in stand te houden. De besturen van de
scholen dienen jaarlijks aanvragen in voor voorzieningen in het kader van
onderwijshuisvesting. Het huisvestingsprogramma bevat de aanvragen die
voor inwilliging in aanmerking komen. Er zijn twee aanvragen ontvangen
die het college beiden in het huisvestingsprogramma heeft opgenomen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0414
Onderwerp
Verhuur lokaal Rozenbeek in Velserbroek
Besluit

1. Toestemming te verlenen aan het bestuur van de stichting Atlant om
een huurovereenkomst te sluiten met het Kwakersnest ten behoeve van
kinderopvang en voor - en naschoolse opvang in basisschool de Rozenbeek, locatie Floraronde 289 in Velserbroek met ingang 1 januari
2019 tot uiterlijk 1 augustus 2020
2. Aan de toestemming de gebruikelijke voorwaarden over het gebruik en
de aansprakelijkheid te verbinden.

Publiekssamenvatting

Het schoolbestuur van basisschool de Rozenbeek in Velserbroek heeft
toestemming gevraagd om een leegstaand lokaal in de locatie van de Rozenbeek aan de Floraronde 289 in Velserbroek te mogen verhuren aan een
organisatie voor kinderopvang. Het college heeft besloten toestemming te
verlenen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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