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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0397
Afrekening verevening Jeugdhulp 2016 gemeente Beverwijk, Heemskerk,
Velsen

Besluit

1. Het saldo verevening jeugdhulp 2016 ten bedrage van € 1.109.507 vast
te stellen.
2. Het saldo te verdelen conform de gemeenschappelijke regeling verevening gelden jeugdzorg.

Publiekssamenvatting

De raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben
afspraken gemaakt om te komen tot verevening van de financiële gevolgen
van de inkoop van de jeugdzorg. De verwachting bestond dat deze financiele gevolgen per gemeente en per zorgvoorziening aanzienlijk konden fluctueren waarbij voor de gemeenten overschotten en tekorten konden ontstaan. Daarom is besloten om ter demping van dit effect en ten behoeve
van het zo veel mogelijk voorkomen van budgetoverschrijdingen, een onderlinge vereveningsregeling in te stellen. De financiële resultaten over
2016 zijn nu bekend en de colleges hebben de vereveningsuitkomsten
2016 definitief vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0422
Onderwerp
Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018
Besluit

de raad voor te stellen:
1. de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ vast te stellen;
2. de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017' in te trekken;
3. deze besluiten in werking te laten treden per 1 januari 2018

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening Jeugdhulp
gemeente Velsen 2017’ vastgesteld. Als gevolg van de uitspraak van de
Centrale Raad op 17 mei 2017, dient de huidige verordening te worden
vervangen. De verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018 treedt in
werking op 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening
Jeugdhulp gemeente Velsen 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Publiekssamenvatting
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0416
Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein

Besluit

De beleidsnotitie “Vernieuwing (cliënten-)participatie in de IJmond” vast te
stellen.

Publiekssamenvatting

Velsen gaat de (cliënten-)participatie in het sociaal domein vernieuwen. Het
college heeft het voornemen om vanaf april 2018 een lokale participatieraad te installeren. De taak voor deze nieuwe participatieraad is het adviseren over het vroegtijdig betrekken van cliënten en hun netwerk bij vraagstukken in het sociaal domein. Een vertegenwoordiging van de Velsense
participatieraad zal samen met leden uit de lokale participatieraden van
Heemskerk en Beverwijk een regionale participatieraad vormen. Met als
doel om tijdige betrokkenheid van inwoners bij vraagstukken te organiseren
waarop meerdere gemeenten samenwerken. Bij een samenleving waar de
eigen kracht en gemeenschappelijke kracht van inwoners centraal staat,
past direct meepraten en meedoen van cliënten en van inwoners die hun
kennis en ervaring in willen zetten. De instelling van participatieraden ondersteunt de ambitie van Velsen om het samenspel met inwoners en ondernemers te stimuleren en te faciliteren ( Strategische Agenda Velsen
2020).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Verk. / Beest
Registratienummer
B17.0410
Onderwerp
Gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
Besluit

1. In 2018 een gemeentelijke collectieve zorgverzekering via het Zilveren
Kruis Achmea aan te bieden aan mensen met een inkomen tot 130%
van het minimuminkomen en hierbij de volgende gemeentelijke bijdragen te hanteren:
a. € 15 per maand voor de aanvullende verzekering Optimaal aanvullend 1;
b. € 20 per maand voor de aanvullende verzekering Optimaal aanvullend 2;
c. € 35 per maand voor de aanvullende verzekering Optimaal aanvullend 3.
2. De Nadere regels tegemoetkoming meerkosten 2017 gemeente Velsen
in te trekken per 1 januari 2019.

Publiekssamenvatting

Mensen met een laag inkomen (minima) zijn vaak minder goed verzekerd
tegen zorgkosten. Een laag inkomen mag geen invloed hebben op de gezondheid. Om de verzekeringspositie van minima en in het bijzonder mensen met een chronische ziekte of beperking te verbeteren, hanteert Velsen
in 2018 een gemeentelijke financiële bijdrage op de premie voor de aanvullende zorgpakketten bij Zilveren Kruis Achmea (ZKA). Zo moet voorkomen
worden dat minima niet of te laat de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat
er onnodig beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. De verwachting
is dat dit de sociaal-medische positie van minima versterkt en schuldenproblematiek vermindert.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0414
Onderwerp
Herziene begroting 2017-1 IJmond Werkt!
Besluit

De raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2017;
2. in te stemmen met de zienswijze als verwoord in de conceptbrief
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‘Zienswijze herziene begroting 2017 IJmond Werkt!’ en deze naar het
Dagelijks Bestuur van de GR IJmond Werkt! te sturen.
Publiekssamenvatting

De voorliggende herziene begroting 2017 IJmond Werkt! is sluitend. Ontwikkelingen in het tweede half jaar 2016 en gedurende 2017 hebben geleid
tot aanpassingen in de begroting. In de begrotingswijziging wordt één en
ander kort toegelicht. De gewijzigde begroting heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.In de herziene begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de diverse relevante (externe) ontwikkelingen en de effecten hiervan op de betreffende ramingen. Deze wordt separaat aan de raad voorgelegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0419
Onderwerp
Financiële verordening 2017
Besluit

De raad voor te stellen:
1. De Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017 vast te stellen;
2. De Financiële verordening 2014 in te trekken;
3. De besluiten onder 1 en 2 in werking te laten treden een dag na publicatie.

Publiekssamenvatting

Het college biedt de raad de Financiële verordening ter besluitvorming aan.
De Financiële verordening is verplicht volgens artikel 212 van de Gemeentewet en legt de uitgangspunten vast voor de begroting en verantwoording
en op het financieel beleid, -beheer en de financiële organisatie. De verordening is geactualiseerd op basis op de (nieuwe) wet- en regelgeving.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0415
Onderwerp
Herziene begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 IJmond Werkt!,
inclusief werkplan
Besluit

De raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de herziene primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 inclusief werkplan 2018;
2. de middelen die terugvloeien naar de gemeente toe te voegen aan de
reserve Participatiewet (Pw) en hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen
aan IJW om de tekorten in 2019 en 2020 te dekken vanuit dezelfde reserve;
3. extra middelen ter hoogte van € 295.091 beschikbaar te stellen om het
structurele tekort vanaf 2021 te dekken;
4. het dagelijks bestuur IJW hierover te informeren met de brief ‘Zienswijze herziene primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021,
inclusief werkplan 2018’

Publiekssamenvatting

De raden van de deelnemende gemeenten hebben in hun zienswijze op de
primaire begroting 2018 IJmond Werkt! (IJW) verzocht om in het najaar met
een gewijzigde primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 te
komen. Hiervoor heeft het dagelijks bestuur van IJW in haar dagelijks bestuur (DB) vergadering van 6 oktober het besluit genomen de begrotingswijziging 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 via de colleges aan de raden aan te bieden voor een zienswijze. Voor 2018 is de begroting sluitend.
Mede als gevolg van de maatregelen die in 2017 zijn getroffen en in 2018
effect gaan sorteren aan de lastenkant. Voor de jaren erna verwacht IJW
een structureel tekort. De oorzaken van het tekort zijn gelegen in onder andere bezuinigingen op de bekostiging voor de sociale werkvoorziening in
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combinatie met stijgende lonen en een lagere SW uitstroom dan landelijk
gemiddeld. Het college stelt de raad voor middelen beschikbaar te stellen
om deze tekorten te dekken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0421
Onderwerp
Bestemmingsplan IJmuiden Oost
Besluit

De raad voor te stellen:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'IJmuiden
Oost' vast te stellen;
2. het bestemmingsplan IJmuiden Oost, met identificatienummer
NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1-R001, vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied dat wordt begrenst door het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV tracé, het duingebied en de westzijde van het stadspark, genaamd IJmuiden Oost. Met ingang van 30 juni 2017 heeft het bestemmingsplan IJmuiden Oost in ontwerp gedurende zes weken ter visie gelegen. Tijdens die perioden konden
zienswijzen op het plan worden ingediend. In totaal zijn 13 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn vervat in de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan IJmuiden Oost. Een aantal zienswijzen geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn worden ook
enkele ambtelijke wijzigingen voorgesteld. Het college stelt de raad voor
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0409
Onderwerp
Aanpassing Parkeernormenbeleid 2015
Besluit

1. tot het voornemen de volgende tekst op te nemen in de paragraaf “Parkeerbehoefte oude of bestaande functie” in Parkeernormenbeleid 2015:
Bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen dient alleen voor de te
realiseren extra wooneenheden (ten opzichte van het oude aantal) te
worden voldaan aan de vigerende parkeernormen (zoals omschreven in
bijlage 1). Dit betekent dat indien dezelfde hoeveelheid sociale huurwoningen wordt gebouwd als gesloopt geen extra parkeerplaatsen hoeven
te worden gerealiseerd.
2. dit voornemen ter consultatie aan te bieden aan de raad.

Publiekssamenvatting

In het gemeentelijk parkeernormenbeleid is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen er bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden gerealiseerd.
Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen na realisatie parkeeroverlast veroorzaken. Sinds het vaststellen van het huidige parkeernormenbeleid in 2015 is echter gebleken dat door dit beleid sloopnieuwbouw van sociale huurwoningen niet altijd mogelijk is. Bij dergelijke
ontwikkelingen moeten namelijk regelmatig meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden dan er voor de sloop waren. In een aanzienlijk deel van het
verouderde bezit van de woningcorporaties in Velsen is de omliggende
ruimte om te voldoen aan de vigerende parkeernormen te beperkt en zijn
de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld ondergrondse parkeervoorzieningen te klein. Daarom is het wenselijk om de nota zodanig aan te passen dat bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen alleen voor de extra
te realiseren wooneenheden moet worden voldaan aan de vigerende parkeernormen. Dit vooruitlopend op de inmiddels gestarte discussie over het
Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP), waarin ook de parkeernormen
heroverwogen worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Beest
B17.0411
Oprichten Stichting BRAK! IJmuiden

Besluit

1. een voorgenomen besluit te nemen:
A. tot het oprichten van de Stichting BRAK! IJmuiden;
B. tot het vaststellen van de statuten van de Stichting BRAK! IJmuiden;
C. tot het vaststellen van de profielschets voor de voorzitter en de leden
van de Raad van Toezicht;
2 de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben bij het
voornemen van het college tot het oprichten van de Stichting BRAK!
IJmuiden.

Publiekssamenvatting

Op 20 juli 2017 stemde de raad in met het starten van BRAK! IJmuiden in
de vorm van een groeimodel. Het college heeft nu het voornemen om een
Stichting BRAK! op te richten waarin samen met de partners gewerkt kan
worden aan dit groeimodel
Hiervoor zijn concept-statuten voor de Stichting en een profielschets voor
de voorzitter en voor de leden van de Raad van Toezicht opgesteld. Het
college stelt de raad conform de gemeentewet in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten bij dit voorgenomen besluit. Daarna kan definitieve besluitvorming plaatsvinden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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