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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0463
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven

Besluit

De raad voor te stellen:
1. Een verzoek in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) om een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemaakte kosten bij het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
2. De totale kosten voor 2017 en voorgaande jaren vast te stellen op
€ 244.137,17,--

Publiekssamenvatting

Geregeld worden in de gemeente Velsen werken uitgevoerd waarbij opsporing van Niet Gesprongen Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk is. Hiervoor kan door middel van een raadsbesluit
jaarlijks bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
subsidie (suppletie) worden aangevraagd. Het ministerie keert 70% van de
werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeentefonds. Voor 26 februari
2018 moet de subsidieaanvraag in het bezit zijn bij het ministerie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0455
Onderwerp
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018
Besluit

1. De ‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen
2018’ vast te stellen en deze 1 januari 2018 in werking te laten treden;
2. Het maximum subsidie uurtarief voor peuteropvang voor 2018 vast te
stellen op € 7,95 per uur per kind;
3. De maximum opslag voor het uitvoeren van voorschoolse educatie voor
2018 vast te stellen op € 500,- per VE-plaats per jaar.

Publiekssamenvatting

Op 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in werking. Deze wet schakelt het peuterspeelzaalwerk en
kinderdagopvang gelijk op het gebied van kwaliteit en financiën. Peuterspeelzaalwerk verdwijnt niet, maar gaat verder als peuteropvang: kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor kinderen van 2 ½ - 4 jaar. Regelgeving voor de voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand wijzigen niet. De nieuwe wet betekent een stelselherziening: ouders
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met recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst dienen dit nu ook
aan te vragen voor de peuteropvang en kinderopvangaanbieders kunnen in
aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie als zij peuteropvang gaan
aanbieden voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. Om dit mogelijk te maken stelt het college subsidieregels vast voor het subsidiëren
van peuteropvang en voorschoolse educatie. Ook stelt het college jaarlijks
het subsidie-uurtarief en de opslag voor voorschoolse educatie vast.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0459
Onderwerp
Vaststelling subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJmond 2016
Besluit

1. Het college van Beverwijk te mandateren (artikel 10:3 lid 1 Awb) de
subsidie 2016 CJG IJmond vast te stellen op € 1.795.569 en hierbij de
algemene subsidieverordening van de gemeente Beverwijk toe te passen.
2. Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk te mandateren om een aanvullend subsidiebedrag van € 47.132 toe te kennen
aan en vast te stellen voor het CJG IJmond, die volgens de eerdere gehanteerde verdeelsleutel wordt doorbelast aan de gemeente Velsen.

Publiekssamenvatting

In 2016 heeft het college een subsidie verleend aan het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) IJmond voor de toegang en toeleiding naar jeugdhulp. Deze subsidie bedroeg voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen in totaal € 1.795.569. Uit de verantwoording van het CJG blijkt dat
zij op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten € 47.132,- meer hebben
uitgegeven dan begroot. Het college heeft de gemeente Beverwijk gemandateerd om de totale subsidie vanuit de IJmond voor 2016 vast te stellen op
€ 1.842.701. Voor de gemeente Velsen bedraagt het subsidiebedrag
€ 847.642.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0462
Onderwerp
Uitvoering toezicht kinderopvangvoorzieningen door de GGD 2018
Besluit

1. Opdracht te verlenen aan de GGD Kennemerland om de kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Velsen te inspecteren conform het voorgestelde inspectieschema 2018;
2. Het toezicht op de gastouders te laten plaatsvinden door een maximale
steekproef van 30% uit te voeren.
3. Het financiële effect van het extra toezicht op de kinderopvangvoorzieningen mee te nemen in de P&C cyclus.

Publiekssamenvatting

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is
het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit van de kinderopvang binnen onze gemeente. Het
toezicht op de Wet kinderopvang voor de gemeente Velsen wordt uitgevoerd door de gemeentelijke gezondheidsdienst, GGD Kennemerland.
Jaarlijks stelt de GGD op basis van prioriteiten en resultaten uit de voorgaande jaren een inspectieschema met bijbehorend kostenoverzicht op.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Portefeuillehouder
Coll. Baer / Beest
Registratienummer
B17.0461
Onderwerp
Verlening Subsidie Veilig Thuis Kennemerland 2018 en Pilot MDA++
2018/2019
Besluit

1. een subsidie van € 281.578 te verstrekken aan de stichting Veilig Thuis
Kennemerland om in 2018 uitvoering te geven aan de wettelijke taken,
inclusief huisverboden, met betrekking tot het Advies- en Meldpunt Hui-
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selijk geweld en Kindermishandeling,
2. akkoord te gaan met een herziening van de samenwerkingsafspraken
tussen gemeenten en Veilig Thuis (“Samenwerken aan Veiligheid in
Kennemerland”) in het eerste kwartaal van 2018;
3. akkoord te gaan met verplichtingen voor Veilig Thuis om prestaties en
continuïteit intensief te monitoren,
4. akkoord te gaan met een verlenging van de huidige afspraken voor wat
betreft de verdeelsleutel en de wijze van financiering,
5. akkoord te gaan met deelname aan de bovenregionale pilot MDA++ en
de daaruit voortvloeiende kosten ten bedrage van € 22.750,
Publiekssamenvatting

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 2015 verplicht om in regioverband een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te richten. Sinds 2016 voert
de stichting Veilig Thuis Kennemerland deze taken uit en ontvangt daarvoor
een jaarlijkse subsidie. De deelnemende gemeenten en Veilig Thuis hebben voor het opzetten van een multidisciplinaire aanpak acute en structurele onveiligheid (MDA++) aangestuurd op de start van een pilot in 2018.
Voor 2018 wordt vanuit de gemeente Velsen in totaal een subsidie van
€ 304.328 verleend aan Veilig Thuis Kennemerland inclusief de MDA++ taken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0460
Onderwerp
Tijdelijke subsidieregeling stimuleringspremie voor werkgevers
Besluit

1. De Subsidieregeling Stimuleringspremie werkgevers 2018 vast te stellen.
2. De subsidieregeling in werking te laten treden op 1 januari 2018.

Publiekssamenvatting

Wanneer statushouders voor het eerst aan het werk gaan in Nederland
moeten ze wennen aan de nieuwe werkcultuur, het arbeidsritme en de
(vak)taal. Dit kan leiden tot een tijdelijk verlaagde arbeidsproductiviteit. Uit
landelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld 16% van de doelgroep ondersteund
kan worden bij het vinden van werk dat past bij hun kennis, vaardigheden
en competenties als de drempel om ze in dienst te nemen verlaagd wordt.
Het college heeft daarom een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen. Op basis hiervan kunnen werkgevers een stimuleringspremie krijgen
om ze gedeeltelijk tegemoet te komen in mogelijk extra kosten die zij moeten maken om een statushouder in dienst te nemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0466
Onderwerp
Afronding Waterlandakkoord en verder
Besluit

1. het Waterlandakkoord als afgerond te beschouwen;
2. de dialoog voort te zetten met alle partners over ruimte voor een evenwichtige ontwikkeling van bedrijvigheid en woningbouw met beperking
van toename van hinder.

Publiekssamenvatting

In 2006 zijn door de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, de Provincie Noord-Holland, Tata Steel NV (destijds Corus IJmuiden), de Kamer
van Koophandel Amsterdam en OV IJmond (destijds FED IJmond) afspraken gemaakt over een evenwichtige ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid in de regio IJmond. Dit zogenaamde Waterlandakkoord beschouwen de betrokken partijen nu als afgerond. De nog niet uitgevoerde
hinder-beperkende en ontwikkelafspraken in het Waterlandakkoord worden
nog afgemaakt. Daarnaast wordt de dialoog over een evenwichtige ontwikkeling van bedrijvigheid en woningbouw voortgezet.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0458
Onderwerp
Herbenoeming van drie leden van de commissie Stedelijk Schoon van de
gemeente Velsen
Besluit

De raad voor te stellen:
Met terugwerkende kracht voor de periode van 2 januari 2018 tot 2 januari
2021:
1. mevrouw M. Reitsma als voorzitter van de commissie voor Stedelijk
Schoon Velsen te herbenoemen.
2. de heer M. Heijmans als architectlid van de commissie voor Stedelijk
Schoon Velsen te herbenoemen.
3. de heer C. Hooijschuur als restauratiearchitect van de commissie voor
Stedelijk Schoon Velsen te herbenoemen.

Publiekssamenvatting

Op grond van de Woningwet benoemt de gemeenteraad voor een termijn
van ten hoogste drie jaar een onafhankelijke commissie die aan het college
advies uitbrengt over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een
bouwwerk waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissieleden
kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd. In 2014 is de welstandsadvisering en de monumentenadvisering bij
aanvragen om omgevingsvergunning ondergebracht bij de stichting MOOI
Noord-Holland. Het college stelt de raad voor de commissieleden voor een
termijn van 3 jaar te herbenoemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0457
Onderwerp
Stedenbouwkundige visie Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor
Besluit

1. De Nota van beantwoording Meerjarenprogramma Geluidsanering
spoor vast te stellen;
2. De aangepaste Stedenbouwkundige visie Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor vast te stellen en als reactie naar Prorail te versturen.

Publiekssamenvatting

Prorail werkt in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) aan het oplossen van geluidsknelpunten langs het spoor. Hiervoor
worden door Prorail geluidsaneringsplannen opgesteld. Uiterlijk 2020 moet
Prorail de plannen indienen bij de Minister van I&M. Het ministerie beslist
vervolgens welke plannen worden uitgevoerd, in welke volgorde en wanneer. Gemeenten met hoofdspoorwegen binnen hun grenzen zijn door Prorail gevraagd om te reageren op de voorgestelde saneringsmaatregelen.
Dit dient te gebeuren via het indienen van een stedenbouwkundige visie.
Gemeente Velsen verwoordt haar reactie op de voorstellen van Prorail in
de Stedenbouwkundige visie Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor.
De stedenbouwkundige visie is besproken met betrokken bewoners. Dit
heeft geleid tot enkele aanpassingen, zoals beschreven in de Nota van beantwoording Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0465
Onderwerp
Deelname digitaal fondsenloket ‘Vind Subsidies’
Besluit

In de vorm van een pilot deel te nemen aan het landelijke digitale fondsenloket voor maatschappelijke organisaties van Vindsubsidies.nl gedurende
het jaar 2018.
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Publiekssamenvatting

De gemeente vindt het belangrijk om organisaties en verenigingen te ondersteunen bij het vinden van financiering voor hun activiteiten. Belangrijk
onderdeel daarvan is het op een laagdrempelige wijze toegankelijk maken
van informatie over alle beschikbare particuliere, landelijke, provinciale en
regionale fondsen en regelingen. Voorgesteld wordt om samen met de
twee andere IJmond-gemeenten deel te nemen aan het digitale fondsenloket voor maatschappelijke organisaties van Vindsubsidies.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0464
Onderwerp
Overname rioleringssysteem Recreatieschap Spaarnwoude
Besluit

Het rioleringssysteem, inclusief rioolgemalen, in eigendom over te nemen.

Publiekssamenvatting

Binnen het Recreatieschap Spaarnwoude is een rioleringssysteem aanwezig dat hoofdzakelijk in eigendom en beheer is van het Recreatieschap. Het
Recreatieschap wil zich richten op haar kerntaken en het beheer van riolering hoort hier niet bij. De gemeente Velsen beheert vele kilometers riolering en is daardoor bekend met dit beheer. Daarom neemt de gemeente
Velsen het rioleringssysteem over in eigendom. De te maken kosten dekt
de gemeente Velsen uit de inkomsten rioolheffing. Het over te dragen rioleringssysteem bestaat uit circa 14 kilometer persriolering, 7 rioolgemalen en
30 minigemalen en bijbehorende besturingskasten.

Burgemeestersbesluit
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0452
Beleidsregels Evenementenveiligheid

Besluit

1. De beleidsregels Evenementenveiligheid gemeente Velsen 2017 vast te
stellen.
2. De beleidsregels daags na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Incidenten bij evenementen van de afgelopen jaren hebben een grote impact gehad niet alleen op de veiligheid van bezoekers en de professionals
betrokken bij evenementen, maar ook op de besturen van de gemeenten
waar deze hebben plaatsgevonden. Veiligheid vormt ook een belangrijk
onderdeel bij evenementen in de gemeente Velsen. De uitgangspunten en
de verantwoordelijkheidsverdeling over veiligheid en gezond bij evenementen in Velsen worden in de beleidsregels evenementenveiligheid 2017 uiteengezet.
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