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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Diep
B19.0351

Onderwerp

Vrijgeven investeringskrediet meubilair

Besluit

het investeringskrediet ad € 75.000,-- voor de aanschaf van het kantoormeubilair,
zoals opgenomen in het investeringsplan 2019, vrij te geven.

Publiekssamenvatting

In de begroting is een structureel investeringsbudget aanwezig voor
kantoormeubilair. Dit budget is noodzakelijk om kantoorwerkplekken o.a. geschikt
te maken voor flexibel werken en tevens om aan de ARBO-voorschriften te
kunnen en blijven voldoen. Het college heeft het investeringskrediet voor 2019
vrijgegeven.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Bal
B19.0342

Onderwerp

Woonvisie Velsen 2040 - Fijn wonen voor iedereen

Besluit

de raad voor te stellen:
De Woonvisie 2040 – Fijn wonen voor iedereen vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt, zowel lokaal als
regionaal, waardoor het huidige woonbeleid niet meer aansluit bij de ambities van
Velsen. Het college stelt de raad daarom voor het woonbeleid te herzien. Met de
Woonvisie Velsen 2040 wordt de eerste stap gezet om (1) de Velser woonkwaliteit
te versterken en te borgen, (2) onze woningvoorraad betaalbaar en beschikbaar te
houden, (3) het thema wonen en zorg nog beter op elkaar af te stemmen en (4)
duurzaamheidsmaatregelen te borgen in het woonbeleid. Dit doen we door onder
andere een gewijzigd nieuwbouwprogramma vast te stellen, ruimte te geven aan
bewonersinitiatieven en nieuwe woonvormen, meer eisen te stellen aan
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duurzaamheid bij nieuwbouw en te sturen op meer differentiatie in de
woningvoorraad. De voorgestelde wijzigingen in het woonbeleid zullen in de
Woonagenda’s en Prestatieafspraken met de woningcorporaties verder
geconcretiseerd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B19.0343
Onderwerp

Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2020)

Besluit
1. de biedingen van Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en Brederode Wonen
positief te beoordelen;
2. de raad te consulteren over Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2020);
Publiekssamenvatting

De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huurdersraden hebben
afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt.
Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, het vernieuwen
van de voorraad, doelgroepen, duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en
leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de uitvoering van de Woonvisie 2025
van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties. Voordat de afspraken
definitief worden vraagt het college de gemeenteraad om advies over deze
voorgenomen afspraken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Steij/Dales
B19.0341

Onderwerp

Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Besluit
1.

2.

Publiekssamenvatting

De Veiligheidsregio Kennemerland opdracht te geven om overeenkomstig het
implementatieplan “Meldpunt en verkennend onderzoek onder de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg” uitvoering te geven aan de Wvggz.
De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Kennemerland,
overeenkomstig het bijgevoegde machtigingsbesluit, te machtigen om de taken
benoemd in artikel 5.1 en 5.2 van de Wet verplichte ggz namens het college uit te
voeren.
Op 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
(BOPZ). Vanaf deze datum kunnen inwoners bij het college van burgemeester en
wethouders melding doen over een persoon die binnen de gemeente verblijft en bij
wie, naar inzicht van de melder, verplichte geestelijke gezondheidszorg
noodzakelijk is. Het college zorgt voor het in behandeling nemen van deze
meldingen en laat zo nodig een verkennend onderzoek uitvoeren. Tijdens het
verkennend onderzoek wordt er vastgesteld of betrokkene mogelijk een psychische
stoornis heeft en of er sprake is van een gevaar voor de betrokkene zelf of voor
anderen. Indien dit het geval is, heeft het college de taak om advies tot verplichte
zorg te geven aan de officier van justitie. Het college heeft besloten om
bovenstaande taken te laten uitvoeren door de Veiligheidsregio Kennemerland.
Bovenstaande procedure geldt voor niet-acute gevallen. In acute gevallen neemt de
burgemeester een besluit tot verplichte zorg. Eind dit jaar volgt een
communicatietraject richting inwoners en maatschappelijk relevante organisaties.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Steij/Verw
B19.0346

Onderwerp

Subsidiebeleidskader Velsen 2019

Besluit

De raad voor te stellen het subsidiebeleidskader Velsen 2019 vast te
stellen

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen is toe aan een nieuw subsidiebeleidskader. In 2017 is een
nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld die het juridisch kader vormt
voor de verstrekking van subsidies. In 2018 zijn vervolgens de “Beleidsregels
sturing en toezicht subsidieverstrekking” en de “Subsidieregeling Sociaal Domein
Velsen” door het college vastgesteld.
Het college vraagt de raad in te stemmen met een aantal beleidskeuzes in de
uitwerking van het subsidiebeleidskader. Deze beleidskeuzes hebben gevolgen
voor de beleidsinhoudelijke kaders die de gemeente de komende jaren zal
voorleggen. Zo besteden wij in deze nota’s meer aandacht aan de gewenste
maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. We willen meerjarig
subsidiëren mogelijk maken en hiervoor beleidsregels vaststellen. Voor nieuwe
subsidies en voor het innovatiebudget stellen wij de raad voor om subsidieplafonds
vast te stellen. Wij stellen daarnaast voor om periodieke raadssessies te
organiseren met de grote gesubsidieerde organisaties zodat de raad nauw
betrokken blijft.
Met de uitwerking van deze beleidskeuzes werken wij aan een actueel subsidieinstrumentarium dat het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen optimaal
ondersteunt.

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

Coll.Steij
B 19.0345

Onderwerp

benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Ijmond

Besluit

de raad voor te stellen:
mevrouw S. Kara-Celik uit IJmuiden en de heer I Verretas uit Krommenie tot lid
van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond te
benoemen.

Publiekssamenvatting

Binnen de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
zijn twee vacatures ontstaan. De raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Velsen, dienen conform de statuten van de Stichting de leden van de Raad van
Toezicht te benoemen.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de door de Raad van Toezicht
voorgedragen personen te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht.

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

Coll. Steij
B19.0344
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Onderwerp

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Besluit
De raad voor te stellen
a. de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020' vast
te stellen;
b.
de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018' in
te trekken;
c.
deze besluiten in werking te laten treden op 1 januari 2020.
Publiekssamenvatting

Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging over het abonnementstarief
voor Wmo-voorzieningen van kracht. In deze wetswijziging is bepaald dat mensen
voor Wmo-voorzieningen een vaste eigen bijdrage van € 19 per maand per
huishouden betalen. Door deze wetswijziging dient Velsen de huidige Verordening
te vervangen. Het college biedt de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Velsen 2020’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

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