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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0056
Ledenraadpleging uitgangspunten Cao gemeenten 2017 e.v.

Besluit

1. In te stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota 2017 e.v.
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid opmerkingen te maken voor wat
betreft de onderdelen “bewust belonen” en “verlof”.

Publiekssamenvatting

De huidige Cao Gemeenten heeft een looptijd tot 1 mei 2017. Binnenkort
starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG heeft een conceptarbeidsvoorwaardennota
opgesteld met daarin hun uitgangspunten voor het komend overleg. Belangrijkste onderdelen van de conceptarbeidsvoorwaardennota zijn: verder
met de Cao van de Toekomst, bewust belonen, verlof, interne flexibiliteit en
werkzekerheid, tegemoetkoming ziektekosten, VOG en loonontwikkeling.
Middels een ledenraadpleging mogen gemeenten hun mening geven alvorens de conceptarbeidsvoorwaardennota definitief vastgesteld wordt. Velsen stemt in met deze nota omdat de uitgangspunten aansluiten bij het
goed werkgeverschap wat Velsen voor ogen heeft en bijdragen aan mobiliteit en brede inzetbaarheid van medewerkers. Wel wordt een aantal opmerkingen gemaakt over de onderdelen “bewust belonen” en “verlof”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0059
Onderwerp
Ondertekenen Kustpact
Besluit

1. Het convenant Kustpact dd 18 januari 2017 aan te gaan;
2. Burgemeester mr. N. Meijer van Zandvoort te machtigen namens het
college van Velsen het convenant te ondertekenen.

Publiekssamenvatting

Naar aanleiding van een landelijke discussie over de ontwikkeling van recreatieve bebouwing aan de kust is door de minister het initiatief genomen
om met betrokken overheden, natuur- en milieu organisaties en organisaties van recreatieondernemers een convenant over de kust op te stellen,
het zogenaamde Kustpact. Dit Kustpact heeft als doel een balans te vinden
tussen bescherming en behoud van de waarden van de Nederlandse kust
enerzijds en de ontwikkeling van de kust anderzijds. Het Kustpact vormt het
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vertrekpunt voor nadere uitwerking van de afspraken over de kustzone per
provincie. Het college onderschrijft de in het Kustpact beschreven waarden
en uitgangspunten en besluit om dit Kustpact als één van de Nederlandse
kustgemeenten mede te ondertekenen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0052
Onderwerp
Derde wijziging Legesverordening 2017
Besluit

1. de (derde) wijziging van de Legesverordening 2017 vast te stellen;
2. de (derde) wijziging van de Legesverordening 2017 in werking te laten
treden met ingang van 1 januari 2017.

Publiekssamenvatting

Het Rijk heeft onlangs de wettelijke tarieven van rijbewijzen verlaagd en
bekend gemaakt. Het college heeft de tarieventabel van de Legesverordening hierop aangepast. De wijziging van de Legesverordening 2017 treedt
met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 in werking.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0057
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord
Besluit

1. de inspraakrapportage voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord
vast te stellen;
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor ter visielegging;

Publiekssamenvatting

Het voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord heeft gedurende zes
weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode is gelegenheid geboden om
inspraakreacties op het plan kenbaar te maken. Ook is het plan voor advies
toegezonden aan de wettelijke overlegpartners. Er zijn 24 reacties ingediend op het plan. Deze reacties hadden voor een deel betrekking op verschillende individuele gevallen en voor een deel op de nieuwbouw bij het
Motorhuis. De binnengekomen inspraak- en overlegreacties zijn opgenomen en beantwoord in de “Inspraakrapportage voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord”. De uitkomsten van de inspraak zijn waar relevant
verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan, dat nu de status van ontwerpbestemmingsplan krijgt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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