PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 21 mei 2019
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K. Radstake tot 14.30
directeur C. Creveld vanaf 14.30
wethouder B. Diepstraten
wethouder J. Verwoort ( niet aanwezig bij besluitvorming over bluswatervoorziening, regenbooggemeente,
groenstructuurplan en samenwerkingsovereenkomst noodteam.
wethouder F. Bal
wethouder S. Dinjens
wethouder M. Steijn

OPENBARE PERSBESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. 21 mei 2019
Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dales
B19.0176

Onderwerp

ontslag afdelingsmanager Algemene zaken

Besluit
1. De heer A. Verburg met ingang van 1 juni 2019 eervol ontslag te verlenen
uit zijn functie van afdelingsmanager Algemene zaken.
2. Mevrouw J.A. op den Dries met ingang van 1 juni 2019 tijdelijk de
bevoegdheden toe te kennen van afdelingsmanager overeenkomstig de
mandaatregeling;
3. Mevrouw K.S. van Duin met ingang van 1 juni 2019 tijdelijk de
bevoegdheden toe te kennen van afdelingsmanager overeenkomstig de
mandaatregeling;
4. Mevrouw J. Veenstra met ingang van 1 juni 2019 tijdelijk de bevoegdheden
toe te kennen van afdelingsmanager overeenkomstig de mandaatregeling.

Publiekssamenvatting

Het college heeft de afdelingsmanager Algemene zaken op zijn verzoek
eervol ontslag verleend uit zijn functie. In verband met zijn ontslag en het
instellen van een nieuwe functie van programmamanager wordt aan
diverse andere functionarissen mandaat verleend
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dales
B19.0184

Onderwerp

ontslag en tijdelijke waarneming afdelingsmanager Sportzaken

Besluit
1. De heer G.H. van Geldorp met ingang van 1 juli 2019 eervol ontslag te
verlenen uit zijn functie van afdelingsmanager Sportzaken.
2. De heer M. Dolstra met ingang van 1 juli 2019 te benoemen tot
waarnemend afdelingsmanager Sportzaken.

Publiekssamenvatting

Het college heeft de afdelingsmanager Sportzaken op zijn verzoek eervol
ontslag verleend uit zijn functie. De heer M. Dolstra is benoemd tot
waarnemend afdelingsmanager Sportzaken.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B19.0177
Ontwerp jaarverslag 2018 en ontwerpbegroting 2020-2023
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Besluit
De raad voor te stellen:
1. Voor de jaarstukken 2018:
a. In te stemmen met de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
b. Dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
2. Voor de begroting 2020-2023:
a. In te stemmen met de begroting 2020-2023 van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Kennemerland, inclusief de effecten voor 2019;
b. Dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c. Een hogere indexering van € 58.000 via de perspectiefnota structureel op
te nemen als hogere last.
Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een
zienswijze in te dienen over het ontwerpverslag 2018, de
resultaatbestemming van de jaarrekening 2018, alsmede de
ontwerpbegroting 2020-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland. Het college ziet geen aanleiding om
opmerkingen bij deze documenten te plaatsen en stelt de raad voor met
beide punten in te stemmen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dales
B19.0181

Onderwerp

Toekomstbestendige bluswatervoorziening

Besluit
1. In te stemmen met de uitvoering van de organisatie van de
bluswatervoorziening door de VRK voor alle regiogemeenten gezamenlijk;
2. In te stemmen met de “repressieve oplossing” als manier om te voorzien in
toereikende bluswatervoorziening en de VRK met de implementatie en
uitvoering daarvan te belasten;
3. De VRK de opdracht te geven een implementatieplan op te stellen voor de
invoering van de repressieve oplossing;
4. Collectief met de aan de VRK deelnemende gemeenten een
afkoopovereenkomst af te sluiten met PWN/Waternet;
5. Het realiseren, onderhouden en beheren van waterwinpunten voor de
watertankwagens te blijven uitvoeren en de periodieke controle van deze
punten (ten aanzien van bereikbaarheid en bruikbaarheid) door de VRK te
laten verrichten.

6. De raad voor te stellen de structurele en incidentele kosten voor de
uitvoering van het onder 1 genomen besluit te betrekken bij de
Perspectiefnota 2019. Dit betreft:
a. een oplopend structureel budget van € 7.263 voor 2020, € 48.939 voor
2021 en vanaf 2022 € 55.600 (waarbij de huidige service en
onderhoudskosten brandkranen in mindering zijn gebracht als gevolg van
afkoop)
b. een incidenteel bedrag van € 13.680 in 2020 en € 84.270 in 2021
beschikbaar te stellen ten behoeve van de implementatiekosten en afkoop
van het contract met PWN.

Publiekssamenvatting
Bij het bestrijden van brand is voldoende bluswater van essentieel belang.
Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is noodzakelijk om de
knelpunten in de huidige bluswatervoorziening te ondervangen en risico’s
af te dekken. Momenteel komt het bijvoorbeeld te vaak voor dat
brandkranen (aangesloten op het drinkwaterleidingnet) te ver weg staan of
de watercapaciteit van de brandkranen onvoldoende is. Hiervoor is het
nodig om een systeemverandering door te voeren. De brandkranen
worden afgeschaft. Met de zogenoemde repressieve oplossing wordt met
onder andere de inzet van watertankwagens invulling gegeven aan deze
toekomstbestendige bluswatervoorziening. De keuze voor
watertankwagens geeft op lange termijn zekerheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en doelmatigheid van de regionale bluswatervoorziening. De
realisatie van deze oplossing vraagt om een gezamenlijke solidaire keuze
in alle negen gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dales
B19.0186

Onderwerp

Regenbooggemeente Velsen

Besluit
1. het collegebesluit van 26 februari 2019 tot vaststelling van het ‘Beleid
Regenbooggemeente Velsen (2019-2022)’ in te trekken;
2. in de plaats daarvan de raad voor te stellen het beleid
‘Regenbooggemeente Velsen (2019-2022)’ vast te stellen

Publiekssamenvatting
De gemeente Velsen vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen (de
zogenoemde ‘inclusieve samenleving’). Helaas is dit in praktijk nog niet
altijd het geval, bijvoorbeeld voor onze LHBTI-inwoners (LHBTI staat voor
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en
intersekse personen). Vandaar dat de gemeente meer aandacht wil
besteden aan de acceptatie van LHBTI en wij op 12 oktober 2018 een
verklaring hebben ondertekend, met als intentie om meer aandacht te
besteden aan LHBTI. De vervolgstap was het opstellen van het Beleid
Regenbooggemeente Velsen (2019-2022), waarin de speerpunten zijn
opgenomen voor de komende vier jaar. Gericht op respect en de sociale
acceptatie, het tegengaan van vooroordelen en het bieden van een veilige
leefomgeving voor onze LHBTI-inwoners. Het college stelt de raad voor dit
beleid vast te stellen.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Diep
B19.0174

Onderwerp

Nadere regels strand 2019

Besluit
1. de Nadere regels strand gemeente Velsen 2019 vast te stellen;
2. dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
Publiekssamenvatting
Op de stranden van Velsen is veel mogelijk. Of men nu graag de hond
uitlaat, paardrijdt, watersport, (sportieve) activiteiten op het strand ontplooit
of met een badlaken op het strand wil liggen. Om de uiteenlopende
activiteiten naast elkaar te kunnen laten plaatsvinden, heeft het college in
april 2019 onder andere een aanwijzingsbesluit voor het strand
vastgesteld. Hierin staat welke activiteiten, in welke jaargetijden, in welke
zones zijn toegestaan. In nadere regels legt het college vast aan welke
regels sporters op het strand zich moeten houden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0173
Onderwerp

vaststelling nieuwe Verordening naamgeving en nummering
adressen

Besluit
de raad voor te stellen:
1) de 'Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019' vast
te stellen;
2) de 'Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2010' in te
trekken;
3) dit besluit in werking te laten treden één dag na publicatie.
Publiekssamenvatting
Op 1 juli 2009 trad de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen in
werking. Naar aanleiding hiervan stelde de raad op 30 september 2010 de
'Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2010' vast. Op 1
juli 2018 is deze wet op een aantal onderdelen aangepast en is de naam
van de wet gewijzigd in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen. Dit
maakt het wenselijk dat er een aangepaste Verordening naamgeving en
nummering adressen komt. Naar aanleiding hiervan legt het college nu een
nieuwe Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019 ter
besluitvorming voor aan de raad. Deze nieuwe verordening is aangepast
aan de nieuwe definities in de wet van 1 juli 2018 en bevat enkele
redactionele en technische verbeteringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B&W-vergadering d.d.

21/05/2019

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Bal
B19.0171

Onderwerp

Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek.

Besluit
de raad voor te stellen:
1. Voor de jaarstukken 2018:
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke
regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek;
2. Voor de begrotingswijziging 2019:
a. in te stemmen met de begrotingswijziging 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
3. Voor de begroting 2020:
a. in te stemmen met de begroting 2020 van de gemeenschappelijke
regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.
Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt door Afvalschap IJmond-Zaanstreek
in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en
een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2019 en de
begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling. De
begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 geven geen aanleiding tot
het maken van opmerkingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Bal
B19.0182

Onderwerp

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
1.
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst IJmond;
b. het te ontvangen bedrag van € 2.764 over 2018 als incidentele bate op te
e
nemen in de 2 burap 2019.
2.
a. in te stemmen met de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst IJmond, met het verzoek om in 2019 de risico’s te
actualiseren en om een voorstel over de gewenste omvang van het
weerstandsvermogen aan het bestuur voor te leggen en ook een
kaderstellende discussie ten aanzien van de begroting te voeren waarbij
ook de autonome ontwikkelingen worden meegenomen

b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c.

de gewijzigde bijdragen in 2020, 2021, 2021 op te nemen in de
Perspectiefnota 2019 als structurele last.

Publiekssamenvatting
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (verder te
noemen ODIJ) is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten
Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem,
Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest,
Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en de provincie
Noord-Holland deelnemen om het basistakkenpakket vergunningverlening,
toezicht en handhaving uit te laten voeren.
Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben ook andere wettelijke milieu- en
milieubeleidstaken bij de ODIJ ondergebracht.
Het dagelijks bestuur van ODIJ heeft de jaarstukken 2018 en de begroting
2020 in haar vergadering van 3 april 2019 voorlopig vastgesteld. Het
dagelijks bestuur verzoekt om uiterlijk 2 juli 2019 kennis te nemen van de
jaarstukken 2018 en de zienswijze op de begroting 2020 kenbaar te
maken.
Op 18 juni 2019 vindt behandeling plaats in de IJmondcommissie. Op 27
juni 2019 behandelt de gemeenteraad van Velsen de stukken
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Bal
B19.0166

Onderwerp

Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van
de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.

Besluit
de raad voor te stellen:
1.

Voor de jaarstukken 2018:

a. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke
regeling ReinUnie;
2. Voor de begrotingswijziging 2019:
a. in te stemmen met de begrotingswijziging 2019 van de
gemeenschappelijke regeling ReinUnie;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;
3.

Voor de begroting 2020:
a.
in te stemmen met de begroting 2020 van de gemeenschappelijke
regeling ReinUnie;
b. dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur;

Publiekssamenvatting
De gemeenschappelijke regeling ReinUnie is een gemeenschappelijke
regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
deelnemen om de gemeenschappelijke belangen te behartigen die
verband houden met het eigendom en de verhuur van gebouwen en de
milieustraat aan HVC. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van

gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied
van afvalinzameling en reiniging.
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
heeft de jaarstukken 2018, de begrotingswijziging 2019 en de begroting
2020 in haar vergadering van april 2019 voorlopig vastgesteld. De
gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze
in te dienen over de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling
ReinUnie. Daarnaast wordt de jaarrekening 2017 ter kennisname aan de
raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de
begroting te plaatsen en stelt de raad voor in te stemmen met de
begroting.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0179

Onderwerp

Ontwerp wijzigingsplan Lagersstraat

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan Lagersstraat met IDN:
NL.IMRO.0453.WP0707LAGERSSTRAA1-O001 in procedure te brengen
en ter visie te leggen;
2. Dat er voor het wijzigingsplan Lagersstraat geen MER-plicht geldt.
Publiekssamenvatting
Particulieren kunnen hun eigen huis bouwen in de gemeente Velsen. Na
de locaties aan de Keetberglaan, Van den Vondellaan en Eksterlaan is nu
een locatie aan de Lagersstraat in IJmuiden aan de beurt. Het gaat om de
voormalige school (Vliegende Hollander / Theo Thijssen-school). Het
gebouw staat leeg. Na de sloop kunnen we hier 14 kavels uitgeven.
Voordat we dit kunnen doen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
Wij leggen het wijzigingsplan zes weken ter inzage. Tijdens deze periode
kunnen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders
worden ingediend. Hierna neemt het college een definitief besluit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0180

Onderwerp

Wijzigingsplan Van Diepenstraat

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan Van Diepenstraat met IDN:
NL.IMRO.0453.WP0401VANDIEPENST1-O001 in procedure te brengen
en ter visie te leggen;
2. Dat er voor het wijzigingsplan Van Diepenstraat geen MER-plicht geldt.
Publiekssamenvatting
Particulieren kunnen hun eigen huis bouwen in de gemeente Velsen. Na
de locaties aan de Keetberglaan, Van den Vondellaan en Eksterlaan is nu
een locatie aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord aan de beurt. Het
gaat om het gebied waar eerder de ontmoetingsschool De Triangel heeft
gestaan. We geven hier 17 kavels uit.

Voordat wij de kavels uitgeven moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd Het wijzigingsplan leggen we zes weken ter inzage. Dan
kunnen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders
worden ingediend. Hierna neemt het college een definitief besluit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0187

Onderwerp

Groenstructuurplan – Visie

Besluit
De raad voor te stellen:
Het ‘Groenstructuurplan Velsen 2019 – Deel A: Visie’ vast te stellen.
Publiekssamenvatting
In het raadsakkoord en het collegeprogramma spreken college en
gemeenteraad ambities uit als het gaat over groen in de gemeente en
tegengaan van klimaatverandering. Ook onze inwoners laten van zich
horen als het over groen in hun buurt of straat gaat. Het gaat hen aan het
hart. Groen heeft positieve effecten op gezondheid en welzijn van mensen.
Het draagt bij aan de leefbaarheid voor de inwoners van Velsen. Een
groene gemeente heeft bovendien een positief effect op toerisme en
economie.
Met de huidige beleidsplannen – landschapsbeleidsplan en
groenbeleidsplan – kunnen we de ambities uit het raadsakkoord en
collegeprogramma niet waarmaken. In het Groenstructuurplan regelen we
dat het huidige landschap en groen wordt behouden en geven we aan hoe
ontwikkeling en het beheer ervan beter kunnen aansluiten op de ambities
van college en gemeenteraad en wensen van inwoners. Bovendien
benutten we kansen om in te spelen op klimaatverandering door anders
om te gaan met groen en water.
Om tot het plan te komen is een uitgebreid participatietraject gevolgd. Het
Groenstructuurplan bestaat uit een visie en een uitvoeringsplan. In de visie
zijn vier speerpunten geformuleerd:
• het versterken van de beleving van de Velsense landschappen;
• waarborgen van een groene leefomgeving binnen stedelijk gebied;
• het verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur;
het benutten van de groenstructuur bij het realiseren van een
klimaatadaptieve gemeente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Steij
B19.0172

Onderwerp

Jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019 en begroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeenschappelijke regeling
IJmond werkt!.

Besluit
de raad voor te stellen:
1.Voor de jaarstukken 2018:
a.in te stemmen met de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke
regeling IJmond Werkt!; (int.19.0386)
b.dit als zienswijze (RS19.00487) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c.het te ontvangen bedrag van € 1.064 duizend zijnde 44% van € 2.428.737

over 2018 als incidentele bate op te nemen in de tweede
Bestuursrapportage en te storten in de bestemmingsreserve
Participatiewet.
2.Voor de begrotingswijziging 2019-1
a.in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1 van de
gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!; (int19.0385)
b.dit als zienswijze (RS19.00487) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c.de bijdrage van €166 duizend zijnde 44% van € 377.000 ter dekking van
een mogelijk tekort bij IJmond Werkt! komt te vervallen en wordt verwerkt
in de tweede Bestuursrapportage.
3.Voor de begroting 2020 en MJR 2021-2023:
a.in te stemmen met de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023
van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!; (int19.0384)
b.dit als zienswijze (RS19.00487) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
c.de gewijzigde bijdragen in 2020 tot en met 2023 op te nemen in de
Begroting 2020 als incidentele last.
4.In te stemmen met de zienswijze als verwoord in conceptbrief ’ Zienswijze
jaarstukken 2018, herziene begroting 2019-1, begroting 2020 en
meerjarenraming 2021 -2023’ (UIT-19-42507) en deze naar het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! te sturen.
Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een
zienswijze in te dienen over de begroting 2020 en Meer Jaren Raming
2021-2023 en de begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling IJmond werkt!. Daarnaast wordt de jaarrekening 2018 ter
kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om
opmerkingen bij de begrotingswijziging en begroting te plaatsen en stelt de
raad voor met beiden in te stemmen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Steij
B19.0157

Onderwerp

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland.

Besluit
de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland;
2. in te stemmen met de Begroting 2020 van de Gemeenschappelijke
Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaten
West-Kennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het bestuur van
de GR.
Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een
zienswijze in te dienen over de begroting 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
West-Kennemerland. Daarnaast wordt de jaarrekening 2018 ter
kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om
opmerkingen bij de begroting te plaatsen en stelt de raad voor met beiden
in te stemmen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder

Coll. Steij

Registratienummer

B19.0183

Onderwerp

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2019

Besluit
de concept- verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen 2019
voor Op Overeenstemming Gericht Overleg voor te leggen aan de
besturen van de scholen
Publiekssamenvatting
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de normbedragen die
gehanteerd worden voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen
en gymnastiekaccommodaties aangepast in de modelverordening
voorzieningen huisvesting onderwijs. De opgenomen normbedragen
omvatten alle bijkomende kosten, zoals eventuele kosten voor
fundering, aansluitkosten, terreininrichting en zijn incl. BTW. Dit is nodig
om te voldoen aan de nieuwe eisen van het bouwbesluit en de meest
recente prijsontwikkelingen op de bouwmarkt. Daarnaast is een aantal
kleine wijzigingen doorgevoerd in de verordening.
Voordat het college de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Velsen voor vaststelling voorlegt aan de gemeenteraad, worden de
schoolbesturen op grond van artikel 6 van de Overlegverordening in staat
gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Het college besluit de concept
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor te leggen aan de
schoolbesturen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Steij
B19.0175

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Noodteam 2019 – 2023

Besluit
Tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Noodteam
2019-2023 Velsen.
Publiekssamenvatting
Het noodteam Velsen bestaat uit hulpverleners, woningcorporaties, politie
en gemeente. Dit team plaatst mensen in zorg die overlast veroorzaken,
niet meer aan de samenleving kunnen of willen deelnemen of een gevaar
zijn voor de openbare orde en veiligheid.
Het team stemt af hoe de zorg het beste vormgegeven kan worden. Het
college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan waarin de
deelnemende organisaties afspraken maken over ieders
verantwoordelijkheden. De Samenwerkingovereenkomst Noodteam Velsen
2019-2023 is een vervolg op een eerdere samenwerkingsovereenkomst. In
verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst nodig.

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

