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Coll. Verk
B17.0086
Openbaar week later via besluitenlijst
Reactie op brief gemeente Uitgeest – uittreden Uitgeest uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Besluit

De brief met de reactie op de brief van 16 december 2016 van het college
van Uitgeest, die gaat over het uittreden van Uitgeest uit de gemeen
schappelijke regeling IJmond Werkt!, vast te stellen

Publiekssamenvatting

Het college van de gemeente Uitgeest heeft in een brief voorstellen gedaan
om te komen tot het gedeeltelijk uittreden uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! De voorstellen betreffen vooral het moment van uittreden, te weten 1 juli 2017, en de financiële vergoeding die Uitgeest denkt te
moeten betalen ter compensatie van de door het uittreden optredende financiële schade bij IJmond Werkt. Het college van de gemeente Velsen
besluit Uitgeest per brief te berichten dat zij bereid is medewerking te verlenen aan uittreden per 1 januari 2018 mits aan de formele aspecten ten
aanzien daarvan wordt voldaan en op het standpunt te staan dat de financiële vergoeding zoals opgenomen in het rapport van adviesbureau EY van
toepassing is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0084
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Velsen
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Velsen vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 juni 2017.

Publiekssamenvatting

Op 14 april 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’
(hierna Wet VTH) in werking getreden. Hierin is bepaald dat het college een
beleid dient te voeren over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken.
Het is noodzakelijk kwaliteitscriteria vast te leggen om te garanderen dat
overal in Nederland de uitvoering van de VTH-taken aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet. Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit
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burgers, bedrijven, instellingen en overheden mogen verwachten bij de uitvoering van de VTH-taken. Dit wordt geregeld in de Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente
Velsen. Die inhoudelijk gelijk is aan de verordeningen van de gemeenten
Beverwijk en Heemskerk. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
op 14 februari 2017 ingestemd met de conceptverordening.
Voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt een samenwerking aangegaan met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0088
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo
Besluit

1. voor de aanbesteding van hulpmiddelen in het kader van de Wmo met
de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een openbare Europese aan
bestedingsprocedure in te zetten;
2. voor de aanbesteding van Sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure in te zetten;
3. het document 'Inkoopstrategie hulpmiddelen IJmond’ vast te stellen;
4. het document 'Inkoopstrategie sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo' vast te stellen.
5. ten aanzien van de documenten 'Inkoopstrategie hulpmiddelen IJmond
en 'Inkoopstrategie sociaal medische advisering en indicatiestelling
Wmo' geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Ge meentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid
2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
6. de geheimhouding zoals genoemd onder punt 5 op te heffen aan het
einde van de looptijd van de aanbestedingsprocedures.

Publiekssamenvatting

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te compenseren voor beperkingen die zij ondervinden bij participatie in de samenleving. Het aanbieden van hulpmiddelen aan inwoners kan hiervoor een oplossing zijn. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak en mogelijkheden van participatie en/of zelfredzaamheid van een inwoner kan de gemeente bij een onafhankelijk bureau een
sociaal medisch advies vragen.
De huidige overeenkomsten voor de levering van hulpmiddelen en sociaal
medische advisering lopen binnenkort af. Om deze reden hebben wij besloten om samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk twee aanbestedingsprocedures te starten. Voor de inkoop van hulpmiddelen is dit een
openbare Europese aanbesteding en voor sociaal medische advisering
gaat het om een meervoudig onderhandse aanbesteding. De inkoopstrategieën bepalen mede de vorm en inhoud van de aanbestedingen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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