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Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B18.0031
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en Nadere regels betrekken
van ingezetenen bij het beleid maatschappelijke ondersteuning

Besluit

1. De 'Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2018' vast te stellen, en per 16 februari 2018 in werking te laten treden.
2. De 'Nadere regels betrekken van ingezetenen bij beleid maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018' vast te stellen en per 16 februari 2018 in werking te laten treden.
3. De 'Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015, 1e wijziging' per 16 februari 2018 in te trekken.
4. De ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij beleid maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ in te trekken per 1 april
2018.

Op 21 december 2017 heeft de raad de ‘Verordening maatschappelijke
ondersteuning Velsen 2018’ vastgesteld. Ter uitwerking hiervan heeft het
college nu nadere regels vastgesteld. De ‘Nadere regels maatschappelijke
ondersteuning’ geven onder andere uitwerking aan de hoogte van het persoonsgebonden budget voor de maatwerkvoorzieningen, de hoogte van de
kostprijs van de maatwerkvoorzieningen en de jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. De ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning’ geven invulling aan de functie
en de werkwijze van de Wmo-raad. Aangezien vanaf 1 april 2018 een
nieuw model van (cliënt)participatie van kracht is, zijn deze nadere regels
ter overbrugging.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0041
Onderwerp
Geheimhouding stukken borgstelling zeehaven
Publiekssamenvatting

Besluit

1. Het besluit tot geheimhouding van 1 februari in te trekken voor wat betreft de akte van borgtocht inzake de financieringsovereenkomst tussen
Zeehaven IJmuiden N.V. en BNG bank.
2. Het raadsvoorstel ‘Geheimhouding stukken borgstelling zeehaven’ van
1 februari 2018 hierop aan te passen en aan de raad aan te bieden.

Publiekssamenvatting

Op 1 februari 2018 heeft het college besloten geheimhouding op te leggen
ten aanzien van de financieringsovereenkomst tussen Zeehaven IJmuiden
N.V. en BNG bank en de akte van borgtocht inzake deze financierings-
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overeenkomst. Inmiddels is gebleken dat geheimhouding ten aanzien van
de akte van borgtocht niet aan de orde is. Ten onrechte is geoordeeld dat
de akte bedrijfsgevoelige informatie bevat. De akte is daarnaast op 9 januari 2018 reeds openbaar gemaakt als bijlage bij het raadsvoorstel ‘Borgstelling Zeehaven IJmuiden’. Het college trekt daarom de op dit document
opgelegde geheimhouding in en biedt de raad een aangepast raadsvoorstel aan ter bekrachtiging van de geheimhouding op enkel de financieringsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat wel bedrijfsgevoelige informatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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