PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 13 februari 2018
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 13 februari 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0047
Benoeming afdelingsmanager Sociaal domein

Besluit

Mevrouw T. Hoffmans ingang van 15 februari 2018 te benoemen tot manager Sociaal domein.

Publiekssamenvatting

Het college heeft besloten mevrouw T. Hoffmans met ingang van 15 februari 2018 te benoemen tot manager bij de afdeling Sociaal domein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0036
Onderwerp
Aansluitbeleid Suwinet
Besluit

1. Het aansluitbeleid Suwinet vast te stellen.
2. Het beleid in werking te laten treden, direct na de vaststelling.

Publiekssamenvatting

Begin 2016 is het beleid voor informatiebeveiliging vastgesteld. Hierin zijn
de algemene kaders voor de inrichting van de informatiebeveiliging weergegeven. Voor de beveiligingsmaatregelen voor de aansluiting op het systeem Suwinet is dit onvoldoende specifiek. Suwinet is een informatiesysteem over burgers en bedrijven dat wordt beheerd door het Bureau Keteninformatie Werk en Inkomen (BKWI). Het systeem bevat zeer privacygevoelige gegevens, waaronder de inkomensgegevens van alle Nederlanders. Medewerkers van de Gemeente Velsen maken gebruik van dit systeem om hun taken uit te kunnen voeren. Om te bewerkstelligen dat dit op
een zorgvuldige wijze gebeurt is er een apart aansluitbeleid voor Suwinet
opgesteld waarin specifiek voor dit systeem is beschreven hoe Velsen de
bescherming van de gegevens heeft geregeld.
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0044
Onderwerp
Mandaatbesluit PLANgroep
Besluit

1. Het mandaat aan PLANgroep van 31 maart 2015 in te trekken;
2. PLANgroep:
a. te machtigen om alle feitelijke handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de schuldhulpverlening van
de betrokken burger;
b. mandaat te verlenen om namens het college op grond van artikel
284, lid 4 Faillissementswet (Fw) een verzoekschrift tot toepassing
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van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te richten
aan de daartoe bevoegde rechtbank en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het
verzoek;
c. mandaat te verlenen om namens het college een Wsnp verklaring op
grond van artikel 285, lid 1 Fw af te geven bij de daartoe bevoegde
rechtbank;
d. mandaat te verlenen om namens het college op grond van artikel
287, lid 4 Fw een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening
Wsnp te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank en het college
te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het verzoek;
e. mandaat te verlenen om namens het college op grond van artikel
287a, lid 1 Fw een verzoekschrift voor een dwangakkoord te richten
aan de daartoe bevoegde rechtbank en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het
verzoek;
f. mandaat te verlenen om namens het college op grond van artikel
287b, lid 1 Fw een verzoekschrift voor een smal moratorium te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het
verzoek;
g. mandaat te verlenen om namens het college op grond van artikel 5,
lid 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een verzoekschrift voor het ‘Breed Wettelijk Moratorium’ te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank en het college te vertegenwoordigen bij de
zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het verzoek;
h. mandaat te verlenen om namens het college op grond van artikel 6
Besluit breed moratorium (Bbm) een verzoekschrift tot tussentijdse
beëindiging van het ‘Breed Wettelijk Moratorium’ te richten aan de
daartoe bevoegde rechtbank en het college te vertegenwoordigen bij
de zitting waarin op het verzoek wordt beslist.
3. De bevoegdheden onder de punten 2a tot en met 2h in te trekken aan
het einde van de looptijd van het contract met PLANgroep.
Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen biedt schuldhulpverlening aan mensen met financiële
problemen. Voor de uitvoering van het minnelijke schuldhulpverleningstraject heeft Velsen een contract afgesloten met de organisatie ‘PLANgroep’.
Ten behoeve hiervan zijn in 2015 een aantal wettelijke taken van het college gemandateerd aan PLANgroep. Voor de effectiviteit van de uitvoering is
het nu nodig om meer taken van het college aan PLANgroep te mandateren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0045
Onderwerp
Steunbetuiging aan provincie bij gesprekken over verbinding A8-A9
Besluit

Steun te betuigen aan de provincie bij haar gesprekken met het Rijk en
Icomos om te komen tot een volgende stap in het proces richting realisatie
van de Verbinding A8-A9 en het college van Gedeputeerde Staten hier
samen met Beverwijk en Heemskerk schriftelijk van op de hoogte te brengen.

Publiekssamenvatting

Icomos heeft een advies aangeboden over de wegverbinding A8-A9 in
relatie tot het Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam. In dit advies
wordt aangegeven dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de
verbinding acceptabel is. De provincie gaat nu in gesprek met het Rijk en
Icomos om te komen tot een volgende stap in het proces richting de realisatie van de Verbinding A8-A9. De IJmondgemeenten betuigen met een
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gezamenlijke brief aan Gedeputeerde Staten steun aan de provincie bij het
voeren van deze gesprekken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0046
Onderwerp
Definitieve zienswijze complexmatige verkoop De Komeet IJmuiden
Besluit

Een definitieve positieve zienswijze te geven op de verkoop van het wooncomplex De Komeet in IJmuiden door Elan Wonen.

Publiekssamenvatting

Woningcorporatie Elan Wonen heeft besloten haar woningcomplex De
Komeet in IJmuiden (hoek Planetenweg-Grahamstraat) te verkopen. Het
betreft een woontoren met 60 appartementen (35 sociale huurwoningen,
25 vrije sectorhuurwoningen) met 60 parkeerplaatsen en een bedrijfsruimte. Elan Wonen heeft een koper gevonden en vraagt de gemeente om haar
mening hierover. De gemeente heeft al eerder positief gereageerd op het
voornemen van Elan Wonen voor de verkoop. Nu maakt zij haar reactie
definitief. Elan Wonen heeft dit nodig voor de toestemmingsprocedure die
zij moet doorlopen bij de Autoriteit Wonen (toezichthouder, rijksoverheid).
Belangrijkste voorwaarde van Elan Wonen bij verkoop is dat de nieuwe eigenaar het complex de eerste zeven jaar blijft verhuren. Hier wordt aan
voldaan. Dit heeft geen consequenties voor de huurcontracten van de huidige bewoners. De gemeente wil graag in gesprek met de nieuwe eigenaar
om afspraken te maken over de toekomst van dit complex na de eerste zeven jaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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