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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 24 januari 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0019
Openbaar direct
Regionale Verwervingsstrategie Sociaal Domein 2018 IJmond en Zuid
Kennemerland

Besluit

De Regionale Verwervingsstrategie 2018 Sociaal Domein IJmond en Zuid
Kennemerland vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De contracten met de aanbieders van zorg en ondersteuning Jeugdwet en
Wmo-begeleiding verlopen per 1 januari 2018. Om de inkoop voor 2018
zorgvuldig voor te bereiden hebben de gemeenten in de IJmond en ZuidKennemerland de Regionale Verwervingsstrategie Sociaal Domein 2018
opgesteld. Hierin worden de strategische componenten geformuleerd op
basis waarvan de keuzes voor de inkoop en financiering van zorg en ondersteuning worden gemaakt. Door de doelen van de Transformatie Agenda als vertrekpunt te nemen, wordt het transformatiebeleid zoveel mogelijk
leidend gemaakt bij uitvoering van de nieuwe inkoopronde: meer integraliteit; resultaatgerichte sturing: vernieuwing en samenhang in het aanbod;
administratieve lastenverlichting: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het binnen budgettaire kaders werken.
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0020
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Inkoopbeleid 2017
Besluit

1. Het inkoopbeleid 2017 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2017
toe te passen op alle aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen.
2. Het inkoopbeleid 2015 per die datum in te trekken.

Publiekssamenvatting

In december 2015 heeft het college het Inkoopbeleid van de gemeente
Velsen vastgesteld. In de loop van 2016 is regelgeving rond inkopen en
aanbesteden via een aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi) publieke instellingen in Nederland. Met deze
nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor
aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbe-
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stedingen boven de Europese drempelbedragen als daaronder.
De wettelijke aanpassingen werken technisch door in het bestaande inkoopbeleid van de gemeente. Vandaar dat het college het inkoopbeleid nu
opnieuw vaststelt waarbij de noodzakelijke technische aanpassingen zijn
verwerkt. De beleidsuitgangspunten behoeven geen aanpassing.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0023
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Reactie op brief Nationale ombudsman
Besluit

De Nationale ombudsman in een reactie te laten weten dat de gemeente
Velsen in overeenstemming handelt met de Participatiewet.

Publiekssamenvatting

Op 7 november 2016 heeft de Nationale ombudsman een rapport uitgebracht waarin hij zijn standpunt uiteenzet over de zoektermijn voor personen van 27 jaar en ouder die bijstand aanvragen. Hij stelt dat gemeenten
de Participatiewet correct dienen toe te passen. Dat betekent dat personen
van 27 jaar of ouder, zonder zoektermijn, direct een bijstandsaanvraag
moeten kunnen indienen. Daarnaast dienen burgers door hun gemeente
volledig te worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Dat betekent
dat zij ook moeten worden gewezen op de mogelijkheid om direct een bijstandsaanvraag in te dienen. In een brief informeert de Nationale ombudsman alle aangesloten gemeenten over dit standpunt en vraagt hij om een
reactie.
Het college laat de Nationale Ombudsman weten dat in Velsen de aanvraagprocedure zo is ingericht dat er geen zoektermijn is voor personen
van 27 jaar of ouder. Elke burger kan direct een bijstandsaanvraag indienen. Dit blijkt ook uit de informatie op de website van de gemeente Velsen.
De gemeente Velsen handelt hiermee in overeenstemming met de Participatiewet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0017
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Aankoop woning Spaarnestraat 14 IJmuiden
Besluit

Tot aankoop van de twee percelen met woning aan de Spaarnestraat 14 te
IJmuiden voor een bedrag van € 220.000,- k.k..

Publiekssamenvatting

In het kader van een mogelijke herontwikkeling van het gebied gelegen
achter de zogeheten KPN-locatie koopt de gemeente de ondergrond (bestaande uit twee verschillende kadastrale percelen) met daarop één hoekwoning aan de Spaarnestraat 14 te IJmuiden. De overige woningen in het
blok, Spaarnestraat 10 en 12, en Ruysdaelstraat 43 t/m 51 zijn al in eigendom van de gemeente. Door deze aankoop is gemeente eigenaar van twee
blokken woningen en daardoor het gehele woonblok. Hierdoor is op termijn
een nieuwe ontwikkeling mogelijk.
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0016
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Addendum bij het Convenant IJmond Bereikbaar 2014
Besluit

De wijzigingen van en de aanvullingen op het Convenant IJmond Bereikbaar 2014, zoals verwoord in het addendum, aan te gaan.

Publiekssamenvatting

In maart 2014 is de “Regionale mobiliteitsvisie IJmond” vastgesteld door de
raden van de IJmondgemeenten. Voor de uitvoering van deze visie is toe-
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gewerkt naar de vorming van een mobiliteitsfonds, waarmee de (mede)financiering van regionale projecten mogelijk wordt gemaakt. Hiertoe
hebben de raden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk eind 2016 de Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 vastgesteld. Hierin zijn afspraken
vastgelegd waarvoor de bevoegdheden bij de gemeenteraden liggen.
In aanvulling daarop is afgesproken dat de colleges van de drie IJmondgemeenten een addendum bij het al bestaande Convenant IJmond Bereikbaar 2014 vaststellen. Hierin worden ‘extra spelregels’ in de samenwerking
vastgelegd waarvoor de bevoegdheden bij de colleges liggen, zoals het
onderbrengen van het beheer van het mobiliteitsfonds bij de Omgevingsdienst IJmond.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0022
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Tegemoetkoming meerkosten
Besluit

1. de nadere regels Tegemoetkoming meerkosten 2017 gemeente Velsen
vast te stellen;
2. de nadere regels Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen 2016
gemeente Velsen in te trekken;
3. de besluiten onder 1 en 2 in werking te laten treden op de dag na publicatie.

Publiekssamenvatting

In 2015 heeft het college nadere regels voor de Tegemoetkoming meerkosten vastgesteld. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor personen met een
beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die als
gevolg daarvan meerkosten hebben (bijvoorbeeld extra verwarmingskosten, of hogere kosten omdat hun kleding eerder slijt dan bij mensen zonder
beperking of chronische ziekte).
Na lokale evaluatie van de verstrekkingen in 2016 is gebleken dat de tegemoetkoming bij een te beperkte groep terecht komt. Het college heeft daarom de nadere regels herzien, zodat een bredere groep personen voor de
tegemoetkoming in aanmerking komt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0021
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Beleidsregel short stay tijdelijke werknemers 2017
Besluit

1. De beleidsregel ‘Short Stay tijdelijke werknemers Velsen 2017’ vast te
stellen;
2. Het besluit onder 1. de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Velsen is een gemeente met veel havengerelateerde bedrijven en industrie.
Deze sectoren zorgen voor een continue vraag naar tijdelijke werknemers
die op projectbasis werkzaam zijn in Velsen. Voor deze werknemers is er
behoefte aan tijdelijke huisvesting, ofwel ‘short stay’.
Sinds 2014 is in het bestemmingsplan Havengebied de mogelijkheid opgenomen om short stay hotels te realiseren. Short stay in bestaande panden
past echter niet binnen geldende bestemmingsplannen. Tot oktober 2016
waren mogelijkheden voor short stay opgenomen in de beleidsregel ‘gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2015’. In de aangepaste versie van
dit beleid, ‘onzelfstandige woonruimte Velsen 2016’, is besloten om aparte
regels voor short stay op te stellen. Dit omdat het tijdelijke karakter een andere ruimtelijke impact heeft en hier andere belasting- en bouwregels voor
gelden.
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De beleidsregel ‘Short Stay tijdelijke werknemers Velsen 2017’ geeft aan
onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van het bestemmingsplan ten behoeve van de huisvesting voor tijdelijke werknemers. Om de
leefbaarheid en inpasbaarheid te borgen is het omgevingstype rustige
woonwijk uitgesloten en moet er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0013
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Uitgangspunten voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers
met betrekking tot ‘restafval op afstand’
Besluit

De uitgangspunten voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers
met betrekking tot ‘restafval op afstand’ vast te stellen.

Onder de projectnaam ‘Meer Waarde uit Afval’ bevordert Velsen samen
met HVC de afvalscheiding. Het leidende principe daarachter is de afvalinzameling veranderen door meer service te bieden op grondstoffen en minder service op restafval. Vanaf 2017 gaat Velsen dit op grote schaal bij
haar huishoudens invoeren. Ervaringen uit de startwijken Velserbroek en
Santpoort-Noord worden daarin meegenomen.
Op basis van de ‘Richtingennotitie, Van Afval Naar Grondstof’, is in 2015
bepaald dat de gemeente een wijkgerichte aanpak wil met maatwerk per
buurt. Daarbij is uitgesproken dat voor laagbouwwoningen ‘4 rolcontainers
aan huis’ en ‘restafval op afstand’ de voorkeurscenario’s zijn. In de wijken
met het voorkeurscenario ‘restafval op afstand’, wordt daarom een groot
aantal nieuwe ondergrondse containers geplaatst. Dat is met name in de
wijken Velserbroek, IJmuiden en Velsen-Noord en incidenteel in overige
wijken. Het college heeft hiervoor uitgangspunten vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Publiekssamenvatting
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