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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0435
Standpuntbepaling college op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 1 december 2017

Besluit

1. In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de statuten van de
VNG per 1 januari 2018 in verband met de inwerkingtreding van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020.
2. Niet in te stemmen met het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk
reglement en de commissiestructuur.
3. De motie ‘heroverweging instelling van twee nieuwe vaste beleidscommissies sociaal domein’ te ondersteunen.

Publiekssamenvatting

Op 1 december 2017 vindt een Buitengewone Algemene Ledenvergadering
van de VNG plaats. In deze vergadering wordt een besluit genomen over
de wijziging van de statuten in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020. Met de wijziging
wordt beoogd dat de VNG haar huidige rol in de onderhandelingen met de
vakbonden over arbeidsvoorwaarden kan voortzetten. Daarnaast wordt er
een besluit genomen over het huishoudelijk reglement en de commissiestructuur. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met beide
voorstellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0448
Onderwerp
Nieuwe structuur afdeling Sociaal domein
Besluit

Het college besluit:
1. Een voorgenomen besluit te nemen om:
a. De structuur van de afdeling Sociaal domein vast te stellen;
b. De afdeling Sociaal domein te laten aansturen door een driehoofdige
leiding;
c. De naam van afdelingsmanager Sociaal domein te wijzigen in manager Sociaal domein.
d. De bevoegdheden van afdelingsmanager zoals genoemd in het organisatiebesluit van toepassing te laten zijn op de manager Sociaal
domein;
e. Het mandaatregister conform het bovenstaande en conform bijlage
aan te passen. Het besluit in werking te laten treden met ingang van
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1 januari 2018.
2. Het voorgenomen besluit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad.
3. Het voorgenomen besluit een definitief besluit te laten zijn bij een positief advies van de Ondernemingsraad.
Publiekssamenvatting

Eind vorig jaar heeft het college besloten de afdeling Werk, inkomen en
zorg en de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling samen te voegen tot één
afdeling Sociaal domein. Het jaar 2017 is gebruikt om samen met de medewerkers te zoeken naar de optimale clustering van werkzaamheden en
de aansturing te bepalen. Het uitvoerende gedeelte van de afdeling gaat
wijkgericht werken. Het beleidsmatige deel gaat opgavegericht werken. Het
college heeft hierover een voorgenomen besluit genomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0445
Onderwerp
Aanvulling Inkoop Jeugdhulp 2018
Besluit

1. Een addendum op de overeenkomst met het Spaarne Gasthuis en Het
Rode Kruis Ziekenhuis aan te gaan voor de levering van geneeskundige jeugd-GGZ tot en met 31 december 2018;
2. Een overeenkomst aan te gaan met de Jeugd- & Gezinsbeschermers
en de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht voor het bieden van crisisinterventie respectievelijk crisisregie en deze te verlengen tot en met
30 juni 2018 en respectievelijk 31 december 2018;
3. Een addendum op de overeenkomst met GGZ inGeest aan te gaan
voor het bieden van crisisinterventie tot en met 30 juni 2018;
4. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Haarlem om een
addendum bij de overeenkomst af te sluiten met GGZ inGeest en het
college van de gemeente Haarlem te machtigen betalingen horende bij
de overeenkomst te verrichten;
5. Een overeenkomst aan te gaan met Kleine Maatjes voor het bieden van
zorg aan jeugdigen met een medische component tot 31 december
2020 met de optie van twee verlengingsjaren;
6. Een addendum op de overeenkomst aan te gaan met Mentaal Beter
voor het leveren van GGZ expertise in het CJG;
7. De door Stichting Rijk aangedragen inkoopvoorwaarden gericht op regionale uniforme contractering van toepassing te verklaren;
8. In te stemmen met een indexering van het tarief voor de gecertificeerde
instellingen van 2,04% voor 2018.

Publiekssamenvatting

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Eerder dit jaar is de aanbesteding Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afgerond. Aanvullend op de aanbesteding worden overeenkomsten aangegaan met aanbieders van jeugdhulp die buiten deze aanbesteding Jeugd en WMO vallen. Deze onderdelen vallen buiten de aanbesteding omdat het dermate specifieke zorg betreft die zich niet laat opnemen in een aanbesteding die de specialistische jeugdhulp in de breedte betreft. Op deze wijze is de zorgcontinuïteit geborgd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0443
Onderwerp
Jongerencoaches 18-23 jaar
Besluit

1. Met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2017 tot en met 30 april
2018 de inzet van jongerencoaches te continueren voor de doelgroep
18-23 jaar;
2. het CJG Kennemerland een incidentele subsidie van € 54.776,- te verlenen ten behoeve van de inzet Jongerencoaches 18-23 jaar.
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Publiekssamenvatting

Velsen continueert de inzet van jongerencoaches van het CJG Kennemerland voor begeleiding van een groep kwetsbare jongvolwassenen van 1823 jaar met meervoudige problematiek en geringe zelfredzaamheid. Voor
deze groep heeft Velsen op dit moment geen ander passend ondersteuningsaanbod. De jongerencoaches richten zich bij de aanpak in eerste instantie op het oplossen van de praktische problemen op de primaire leefgebieden (inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding). Daarnaast vindt –indien nodig- begeleiding plaats naar de aanbieders van specialistische zorg en hulp.
De continuering volgt op de pilot jongerencoaches die liep van 1 september
2016 tot en met 31 augustus 2017. De continuering heeft de duur van 8
maanden en loopt tot en met 30 april 2018. Op die datum loopt de pilot jongerencoaches in Heemskerk en Beverwijk af en kan IJmondiaal worden afgewogen of de jongerencoaches structureel dienen te worden ingezet. In
deze afweging wordt de evaluatie over het pilotjaar meegenomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0450
Onderwerp
Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’
Besluit

de raad voor te stellen:
1. de Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’ vast
te stellen;
2. de voorstellen zonder financiële dekking te betrekken bij de integrale
afweging in de reguliere P&C-cyclus.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen wil de komende vijf jaar blijven investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om hier uitvoering aan te geven is een agenda
sportaccommodaties 2018-2022 opgesteld. De gemeente heeft tijdens het
opstellen van de agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee
heeft de gemeente de wensen en knelpunten van de gebruikers van sportaccommodaties geïnventariseerd. In het besluit wordt de gemeenteraad
voorgesteld in te stemmen met de missie, het beleidskader en de opgaven
van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0442
Onderwerp
Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2018
Besluit

1. het Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2018 vast te
stellen
2. een krediet vrij te geven van € 28.654,- incl. btw voor de 1e inrichting
onderwijsleerpakket en meubilair Antoniusschool IJmuiden
3. een krediet vrij te geven van € 309.401,- incl. btw voor de 1e inrichting
leer- en hulpmiddelen Ichthus Lyceum in Driehuis
4. de gevolgen van het besluit zullen worden meegenomen in de 1e burap
2018 en de Perspectiefnota 2018

Publiekssamenvatting

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht om voldoende en adequate
huisvesting voor het onderwijs in stand te houden. De besturen van de
scholen dienen jaarlijks aanvragen in voor voorzieningen in het kader van
onderwijshuisvesting. Het huisvestingsprogramma bevat de aanvragen die
voor inwilliging in aanmerking komen. Op het huisvestingsoverzicht staan
de aanvragen die niet op het huisvestingsprogramma zijn opgenomen en
waarvan wordt voorgesteld deze te weigeren. Er zijn twee aanvragen ontvangen die het college beide in het huisvestingsprogramma heeft opgenomen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Beest
B17.0456
Addendum Verordening maatschappelijke ondersteuning

Besluit

1. een addendum vast te stellen inzake het voorstel aan de raad d.d. 31
oktober 2017 betreffende de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018, inhoudende het toevoegen van een vijfde
lid aan artikel 28 (het college stelt in nadere regels de tarieven vast per
maatwerkvoorziening voor het pgb).
2. de integrale tekst van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Velsen 2018 aan de raad beschikbaar te stellen voor behandeling in de IJmondcommissie van 12 december 2017 en besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2017.

Op 31 oktober 2017 heeft het college de ‘Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Velsen 2018’ aan de raad aangeboden. In de
verordening ontbreekt ten onrechte een bepaling over het stellen van nadere regels voor de tarieven van het persoonsgebonden budget. Daarom
heeft het college besloten een addendum op het raadsvoorstel vast te stellen. De integrale tekst van de verordening zal aan de gemeenteraad beschikbaar worden gesteld voor de behandeling in de IJmondcommissie van
12 december 2017 en besluitvorming in de raadsvergadering van 21 december 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0449
Onderwerp
Prestatieafspraken Wonen Velsen 2017-2021 (2018)
Publiekssamenvatting

Besluit

De Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2018) met de woningcorporaties
en huurdersraden aan te gaan.

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, herstructurering, 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0441
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Hillegondswegje
Besluit

1. de raad voor te stellen de “nota behandeling zienswijzen ingediend
tegen ontwerpbestemmingsplan ‘Hillegondswegje’” vast te stellen;
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Hillegondswegje’ met
identificatienummer (idn) BP NL.IMRO.0453.BP1305HILLEGONDSW1R001 gewijzigd vast te stellen, conform de “nota behandeling zienswijzen ingediend tegen ontwerpbestemmingsplan ‘Hillegondswegje’”.

Publiekssamenvatting

Op het perceel Hillegondswegje 14 in de Velserbroek is een agrarische
bedrijfswoning gelegen. De eigenaar wil een bestemmingswijziging van een
agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen met ingang van 22 september tot en
met 2 november 2017. Een ieder heeft tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk op het plan kunnen reageren. Er is 1 zienswijze ontvangen.
De zienswijzen heeft betrekking op mogelijke archeologische waarden en
het herstel van de oude Hofbeek. Naar aanleiding van de zienswijze wordt
de raad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en de
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dubbelbestemming “Waarde- Archeologie” op te nemen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0447
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Velserbroek
Besluit

1. Het voorontwerpbestemmingsplan met identificatienummer (idn)
NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1-V001 6 weken ter visie te
leggen;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening art. 3.1.1 overleg toe te zenden aan de wettelijke overlegpartners en andere betrokken partijen

Publiekssamenvatting

Voor de woonkern Velserbroek is een voorontwerp bestemmingsplan 'Velserbroek' opgesteld. Het gebied is gelegen tussen de Grote Buitendijk, de
Dammersweg, de Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp. In het voorontwerp wordt voorgesteld om in het bestemmingsplan enkele woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken (onder andere voor de scholen aan
de Aletta Jacobsstraat en de Spitsaak). Verder heeft het bestemmingsplan
overwegend een conserverend karakter. Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure te starten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0446
Onderwerp
Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 gemeente Velsen
Besluit

1. de beleidsregels bijzondere bijstand 2018 gemeente Velsen vast te
stellen;
2. de beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen in te trekken;
3. de besluiten onder 1 en 2 in werking te laten treden op 1 januari 2018;
4. de reactie op het advies van de cliëntenraad vast te stellen

Publiekssamenvatting

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Eind 2014 zijn
beleidsregels vastgesteld voor het verstrekken van bijzondere bijstand onder de Participatiewet. Het is wenselijk om deze beleidsregels op een aantal punten te herzien. Daardoor sluiten de beleidsregels bijzondere bijstand
beter aan bij landelijke ontwikkelingen en de lokale uitvoeringspraktijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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