PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 06 maart 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 06 maart 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0071
Mandatering afhandeling van bezwaarschriften

Besluit

1) om mandaat te verlenen aan het collegelid om te besluiten over de
bezwaarschriften die binnen zijn portefeuille liggen;
2) om mandaat te verlenen aan het collegelid om de besluiten die hij
neemt op grond van zijn mandaat genoemd onder 1) ook namens het
college te ondertekenen;
3) te bepalen dat deze mandaatsbevoegdheden alleen gelden voor besluiten op bezwaar die in ambtelijk mandaat namens het college zijn genomen en niet gelden voor besluiten op bezwaar waarvan het bestreden besluit al door het college zelf zijn genomen;
4) te bepalen dat deze mandaatsbevoegdheden niet verder kunnen worden "onder-gemandateerd" door de mandataris.

Publiekssamenvatting

Het college heeft besloten om zijn bevoegdheid om een besluit te nemen
naar aanleiding van een bezwaarschrift - een zogenoemd 'besluit op bezwaar'- te mandateren aan het collegelid dat de portefeuille beheert waarop
het onderwerp van het bezwaarschrift ziet. Tevens heeft het college besloten het betreffende collegelid hiermee de bevoegdheid te geven om het in
mandaat genomen besluit op bezwaar namens het college te ondertekenen
i.c. hem ondertekeningsmandaat te verlenen. Aan dit mandaat heeft het
college onder meer de beperking verbonden dat het collegelid dat over dit
mandaat beschikt - de mandataris - alleen bevoegd is om van dit mandaat
gebruik te maken als het in bezwaar bestreden (primaire) besluit in ambtelijk mandaat is genomen conform het gemeentelijk mandaatregister en niet
door het college zelf. In het laatste geval blijft alleen het gehele college bevoegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0057
Onderwerp
Nieuwe beleidsregels afhandeling van bezwaarschriften
Besluit

1. de "Regeling behandeling bezwaarschriften 2018" vast te stellen;
2. de "Regeling behandeling bezwaarschriften", vastgesteld op 28 september 2004 in te trekken.

Publiekssamenvatting

Het college heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de afhandeling van
bezwaarschriften. De nieuwe beleidsregels zijn aangepast aan de huidige
werkwijze bij de afhandeling van de bezwaren en aan nieuwe ontwikkelin-
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gen. Onder meer is nu een voorprocedure opgenomen (telefonisch contact
met de indiener van een bezwaarschrift om te bezien of een formele bezwaarafhandeling wel noodzakelijk is of dat op een andere wijze in de zaak
kan worden voorzien). Hiermee is invulling gegeven aan een belangrijke
aanbeveling uit het rapport van de rekenkamercommissie over de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren. Verder geven de beleidsregels
nu ook de mogelijkheid tot telefonisch horen en het maken van geluidsopnamen als verslag van de hoorzitting. De nieuwe beleidsregels treden één
dag na de wettelijke publicatie in werking.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Verk
Registratienummer
B18.0080
Onderwerp
Beleidsregels subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen 2018
Besluit

1. De beleidsregels subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen 2018
vast te stellen.
2. De beleidsregels daags na publicatie in werking te laten treden

Publiekssamenvatting

Met het collegebericht van 10 oktober 2017 informeerde het college de
raad over het ontwikkelde model om sturing en toezicht uit te voeren op onze gesubsidieerde organisaties. Met het nieuwe model kunnen mogelijke financiële problemen bij instellingen snel worden gesignaleerd. Daarnaast
kunnen risico’s worden verminderd door tijdig in te grijpen indien blijkt dat
een gesubsidieerde instelling in financiële problemen is geraakt. Het ontwikkelde model is uitgewerkt in beleidsregels zodat het kan worden toegepast bij de subsidieverstrekking.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0069
Onderwerp
Continuïteit van het aanbod jeugdbescherming en jeugdreclassering
Besluit

1. De continuïteit van het aanbod jeugdbescherming en jeugdreclassering
in de zes regio’s in Noord-Holland (Alkmaar e.o., Gooi- en Vechtstreek,
IJmond, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en ZuidKennemerland) te borgen door de bovenregionale samenwerking te intensiveren en vast te leggen in een convenant.
2. In het convenant afspraken vast te leggen over inhoud, duur, volume,
herijking, bekostiging, monitoring en verantwoording, veranderopgave,
transitie en periodiek overleg.
3. Als belangrijke component van deze samenwerking in het convenant te
beschrijven dat afwentelrisico’s door de regio’s worden voorkomen en
indien deze aan de orde zijn de restfrictie te dragen wanneer zij daar
zelf de veroorzaker van zijn.
4. Een bedrag van € 4.451 beschikbaar te stellen voor de bovenregionale
inzet van een procesbegeleider voor het opstellen van het convenant,
het ondersteunen van de inkoopstrategie en het inkoopproces voor
2019 en verder op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Publiekssamenvatting

Naar aanleiding van zorgen over het in stand houden van de functies
jeugdbescherming en jeugdreclassering heeft een onderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat samenwerking tussen de zes jeugdhulpregio’s in
Noord-Holland nodig is om deze specialistische functies met voldoende
kwaliteit te kunnen continueren. De schaalgrootte van Noord-Holland is
hiervoor een voorwaarde. Over deze bovenregionale samenwerking en de
invulling daarvan worden afspraken gemaakt en in een convenant vastgelegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B18.0079
Nadere regels en Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Velsen 2018

Besluit

1. De ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente
Velsen 2015’.
2. De ‘Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels jeugdhulp gemeente
Velsen 2015’.
3. De ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ en de ‘Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ met terugwerkende kracht tot 1
januari 2018 in werking te laten treden.

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ vastgesteld. De nieuwe verordening vraagt om aanpassing van de Beleidsregels en de Nadere regels
jeugdhulp.
De Jeugdwet gaat uit van maatwerk. Om toch enige eenheid te brengen in
de uitvoering zijn nadere regels en beleidsregels opgesteld. De nadere regels en beleidsregels jeugdhulp zijn de uitwerking van de Verordening
Jeugdhulp op het gebied van onder andere toegang en procedures, de wijze van beoordeling en verstrekking van een individuele voorziening en het
persoonsgebonden budget.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0072
Onderwerp
Samenwerking praktijkondersteuning jeugd GGZ
Publiekssamenvatting

Besluit

1. De pilot praktijkondersteuning jeugd GGZ vanaf 1 maart 2018 in een
definitieve samenwerking vorm te geven;
2. Hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met de huisartsen in de gemeente Velsen die aan de pilot hebben deel genomen, aan te gaan en
andere huisartsen in de gemeente de mogelijkheid geven zich hierbij
aan te sluiten;
3. De kosten van de samenwerking te dekken vanuit het beschikbare
budget voor jeugdhulp

Publiekssamenvatting

In 2016 is de gemeente Velsen samen met een aantal huisartsen binnen de
gemeente gestart met een pilot waarmee extra wordt ingezet op het bieden
van laagdrempelige (GGZ) ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Deze ondersteuning wordt geboden door verschillende praktijkondersteuners
jeugd-GGZ die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken. In 2017 is de pilot
verder uitgebreid: de praktijkondersteuners werken meer uren en meer
huisartspraktijken nemen deel aan de pilot. Inmiddels zijn er vijf praktijkondersteuners jeugd-GGZ werkzaam bij acht huisartspraktijken. Zowel de
gemeente, de praktijkondersteuners als de huisartsen zijn erg tevreden
over deze pilot. Per 1 maart 2018 loopt de pilotperiode ten einde. Het college heeft besloten om vanaf 1 maart 2018 de pilot om te zetten in een structurele samenwerking. In 2018 wordt ingezet op de uitbreiding van het aantal huisartspraktijken waar een praktijkondersteuner actief is en op urenuitbreiding bij praktijken die al meedoen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0068
Onderwerp
Uitvoeringsagenda Jeugd 2018
Besluit

De ‘Uitvoeringsagenda Jeugd 2018 "Opgroeien in de IJmond” - versie gemeente Velsen’ vast te stellen.

Pagina 3 van 6

Publiekssamenvatting

Het college heeft de Uitvoeringsagenda jeugd 2018 "opgroeien in de IJmond" – versie Velsen vastgesteld. Met de vaststelling van de Uitvoeringsagenda jeugd 2018 wordt uitvoering gegeven aan het Beleidsplan jeugd
2018 - 2021 "opgroeien in de IJmond”. De uitvoeringsagenda beschrijft
welke activiteiten, projecten en pilots we in 2018 inzetten voor onze jeugd
en hun ouders. In 2018 krijgen vijf onderwerpen bijzondere aandacht. Dit
betreft de onderwerpen: 1) rondom 18 jaar, 2) pleegzorg, 3) complexe
scheidingen, 4) kindermishandeling en 5) suïcide. De uitvoeringsagenda is
IJmondiaal opgesteld en aangevuld met lokale prioriteiten en activiteiten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0065
Onderwerp
Mandaatbesluit Cannock Chase
Besluit

1. Een pilot te starten waarin een aantal grote openstaande terugvorderingen op grond van de Participatiewet ter invordering wordt overgedragen
aan een debiteurenbeheerder;
2. Voor de duur van de pilot Cannock Chase mandaat te verlenen voor de
volgende bevoegdheden:
a. incasso van daartoe door het college aangewezen vorderingen in
het kader van de Participatiewet;
b. namens het college verzoeken inlichtingen te verstrekken op grond
van artikel 63 en 64 van de Participatiewet;
c. namens het college leggen van vereenvoudigd derden beslag op
basis van artikel 60, lid 5 Participatiewet;
d. namens het college laten leggen van beslag door een deurwaarder
op roerende en op onroerende zaken.

Publiekssamenvatting

Als inwoners tijdelijk onterecht een bijstandsuitkering hebben ontvangen,
wordt het te veel betaalde door de gemeente teruggevorderd. In sommige
gevallen kost het invorderen veel tijd. De gemeente start daarom een pilot
waarin debiteurenbeheerder Cannock Chase wordt gemandateerd om namens de gemeente de invordering van deze terugvorderingen uit te voeren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0070
Onderwerp
Corridordialoog Kennemerlijn
Besluit

De ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de stationsgebieden aan
de Kennemerlijn’ vast te stellen.

Het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de ontwikkeling
van de OV-knooppunten aan de Kennemerlijn’ is het eindresultaat van een
gezamenlijk proces met verschillende partijen. Het rapport bevat een gezamenlijke strategie om de stationsgebieden langs de Kennemerlijn (spoortraject Uitgeest-Haarlem) te versterken. Hierbij valt te denken aan betere
fietsvoorzieningen, betere P+R-faciliteiten, goede bewegwijzering en snelle
verbindingen met woonwijken en natuur- en recreatiegebieden.
Naast de provincie en de betrokken gemeenten (waaronder Velsen), NS en
ProRail heeft een groot aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,
ontwikkelaars, onderwijs- en zorginstellingen, recreatieve- en natuurorganisaties en vertegenwoordigers van bewonersgroepen meegewerkt aan een
gezamenlijke strategie voor de knooppunten langs de Kennemerlijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0078
Onderwerp
Verkoop Kanaalstraat 257 te IJmuiden
Publiekssamenvatting
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Besluit

1. De uitgangspunten zoals opgenomen in het “kaderdocument voor verkoop van het pand Kanaalstraat 257” vast te stellen.
2. Op de verkoop van het pand Kanaalstraat 257 een openbare verkoopprocedure zonder voorselectie toe te passen.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen wenst het pand Kanaalstraat 257 te IJmuiden af te
stoten. Het college heeft daarom op 12 juni 2017opdracht gegeven voor het
starten van de verkoopprocedure voor dit pand door middel van een marktconsultatie en het op basis van de uitkomsten hiervan formuleren van de
kaders en randvoorwaarden voor de verkoop. De marktconsultatie heeft inzicht gegeven in de interesse, de haalbaarheid van herontwikkeling en de
daarbij behorende kaders en uitgangspunten. Het college heeft nu de kaders en voorwaarden alsmede de daarbij behorende verkoopprocedure
voor verkoop van het pand Kanaalstraat 257 te IJmuiden vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0075
Onderwerp
Aanvraag voorbereidingskrediet herinrichting Kennemerlaan
Besluit

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen uit het investeringsplan
2017 van € 200.000,- ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting Kennemerlaan.

De raad heeft met het besluit “Verkeerstructuur Centrum IJmuiden” van 1
juni 2017 bepaald dat de maximumsnelheid op de Kennemerlaan gewijzigd
wordt van 50 naar 30 km/uur. De huidige inrichting van de weg past niet bij
de snelheid 30km/uur. Ook is de wens de kwaliteit van de buitenruimte te
verbeteren. Daarom gaat de gemeente de Kennemerlaan vernieuwen.
Het ontwerp wordt in samenspraak met bewoners en betrokken organisaties gerealiseerd. Het college stelt budget beschikbaar voor de voorbereiding van de herinrichting Kennemerlaan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0076
Onderwerp
Aanvraag voorbereidingskrediet herinrichting Pleiadenplantsoen
Publiekssamenvatting

Besluit

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen uit het investeringsplan
2018 van € 30.000,- ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting
Pleiadenplantsoen te IJmuiden.

Publiekssamenvatting

De gemeente wil het Pleiadenplantsoen, aan de entreezijde van basisschool de Pleiaden in IJmuiden vernieuwen. De huidige inrichting van de
weg past niet bij de toegestane maximumsnelheid. Met de nieuwe uitstraling moet het voor de weggebruiker duidelijk zijn dat hier een maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Het nieuwe ontwerp wordt in samenspraak met
bewoners en betrokken organisaties gerealiseerd. Het college heeft budget
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de herinrichting Pleiadenplantsoen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0066
Onderwerp
Groenkrediet 2018
Besluit

Een krediet van € 540.000,-- uit het investeringsplan jaarschijf 2018 vrij te
geven voor renovatie van diverse plantsoenen en het vervangen van laanbomen.

Publiekssamenvatting

Groen draagt bij aan de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en re¬creatieve
mogelijkheden van de omgeving. Daarom worden jaarlijks plantsoenen ge-
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renoveerd en laanbomen vervangen. Daarnaast wordt bij elke wegreconstructie en rioolvervanging gekeken of het nodig is om ook bomen te vervangen. Het college heeft voor het jaar 2018 een budget ter beschikking
gesteld voor het renoveren van plantsoe¬nen en vervangen van laanbomen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0081
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma gemeente Velsen 2018 Omgevingsdienst IJmond
Besluit

Het Uitvoeringsprogramma Velsen 2018 van Omgevingsdienst IJmond vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst
IJmond vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de concrete uitvoering van taken door Omgevingsdienst IJmond in 2018 voor de gemeente Velsen. Het programma is tot stand gekomen op basis van de begroting
2018 van Omgevingsdienst IJmond, gemeentelijke beleidsplannen en vigerende wetgeving, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle relevante nieuwe ontwikkelingen

Burgemeestersbesluit
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0052
Cameratoezicht havengebied IJmuiden

Besluit

De burgemeester besluit:
1. tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht voor de duur van 5 jaren ex
artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening in het deel van het havengebied dat is aangewezen in
de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden’,
R16.088 d.d. 15-12-2016;
2. om hierbij een publiek-private samenwerking aan te gaan met de Stichting BIZ Haven-gebied IJmuiden conform het bepaalde in het ‘Protocol
Cameratoezicht BIZ Havengebied IJmuiden’;
3. de effectiviteit van het cameratoezicht na afloop van de gestelde termijn
van 5 jaren te evalueren;
4. het besluit direct na ondertekening in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

De burgemeester heeft op 5 februari 2018 besloten tot het instellen van
cameratoezicht in het IJmuider havengebied voor de duur van 5 jaar. Dit
besluit betreft het overheidsaandeel in het publiek-private cameratoezicht
dat in samenwerking met de Stichting BIZ Havengebied IJmuiden wordt
beheerd. Toetsing aan privacyregelgeving heeft een belangrijke rol gespeeld bij de besluit-vorming. Zowel de officier van justitie als de politie onderschrijven de noodzaak van dit toezicht in aanvulling op de bestaande
overheidscontroles in de haven. Het cameratoezicht in de IJmuider haven
is gericht op het signaleren en voorkomen van overlast, onrechtmatige gedragingen en straf-bare feiten.
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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