PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 11 april 2017
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder R. te Beest
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 11 april 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Besluit

Coll. Dales
B17.0046
Besluit is genomen op 07-02-2017. Communicatie kon pas plaatsvinden na
het openbaar maken van het rapport. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden.
Reactie college op rapportage ‘Burger- en overheidsparticipatie in Velsen’
van de Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen
De reactie op de conceptrapportage ‘Burger- en overheidsparticipatie in
Velsen’ van de rekenkamercommissie vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft het college gevraagd te reageren op de conceptrapportage ‘Burger- en overheidsparticipatie in Velsen’ die het resultaat is van een door de RKC Velsen uitgevoerd
onderzoek. Het college heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport
en via een brief naar de rekenkamercommissie gereageerd op de conclusies en aanbevelingen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0127
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016
Besluit

Vast te stellen dat er geen grond is voor verrekening van neveninkomsten
uit niet ambtsgebonden nevenfuncties van collegeleden met hun bezoldiging over 2016.

Publiekssamenvatting

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn wettelijk
verplicht om jaarlijks de eventuele neveninkomsten uit niet ambtsgebonden
nevenfuncties te verrekenen met hun salaris. Hierbij geldt een vrijstelling
van 14% van de bezoldiging.
In 2017 hebben de collegeleden opgave moeten doen over het dienstjaar
2016. Alle collegeleden hebben op tijd hun opgave gedaan. Er is vastgesteld dat er geen grond is voor verrekening.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0128
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Aanvraag voorbereidingskrediet herinrichting Brederoodseweg
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Besluit

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen uit het investeringsplan
2017 van € 60.000,- ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting
Brederoodseweg.

Publiekssamenvatting

De gemeente wil de Brederoodseweg in Santpoort-Zuid opnieuw inrichten.
De huidige inrichting van de weg voldoet niet aan de kenmerken van een
ontsluitingsweg en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Bewoners
hebben daarnaast aangegeven dat er te hard gereden wordt en zien graag
een verlaging van de maximum snelheid naar 30 km per uur. Het ontwerp
zal in samenspraak met bewoners en betrokken organisaties gerealiseerd
worden. Het college heeft budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de herinrichting Brederoodseweg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0134
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Wijziging afvalinzameling
Besluit

1. bij laagbouwwoningen het zogenaamde ‘restafval op afstand’ en ‘4 minicontainer systeem’ in te voeren als de nieuwe wijze van afvalinzameling;
2. € 910.000,-- uit het investeringsplan 2017 vrij te geven ten behoeve van
de aanleg van ondergrondse containers;
3. de raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening Velsen 2009 te wijzigen.

Publiekssamenvatting

Om te voldoen aan de landelijke milieudoelstellingen gaat Velsen binnen
het programma ‘Meer Waarde Uit Afval’, over op een nieuwe wijze van afvalinzameling. Bewoners in de laagbouw woningen krijgen allemaal een
aparte container voor de inzameling van plastic-, metalen- en drankverpakkingen (PMD). Daarnaast zal bij een groot aantal woningen het restafval
voortaan met ondergrondse containers ‘op afstand’ worden ingezameld. In
de startwijken in Velserbroek en Santpoort zijn hier al goede ervaringen
mee opgedaan. Deze nieuwe wijze van afvalinzameling leidt tot meer ingezamelde grondstoffen en minder te verbranden restafval.

De afvalinzameling, die door HVC wordt uitgevoerd, wordt door deze verandering duurder. Grondstoffen die voor hergebruik aan de markt worden
aangeboden leveren echter geld op. Daardoor heeft het nieuwe inzamelsysteem over het geheel beschouwd een gunstig financieel effect.
De aanpassing gaat gefaseerd. Telkens wordt in een wijk of buurt het
nieuwe inzamelsysteem geïmplementeerd en wordt er waar nodig maatwerk geleverd als het ‘standaard systeem’ niet mogelijk is.
Aansluitend aan de laagbouw woningen zal het college vanuit ‘Meer Waarde uit Afval’ ook voor hoogbouw woningen komen met nieuwe maatregelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0132
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Woonagenda Velsen 2018-2025
Besluit

De concept Woonagenda 2018-2025 ter bespreking voor te leggen aan de
raad.

Publiekssamenvatting

De ambities van de gemeente Velsen op het gebied van Wonen zijn vastgelegd in de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’
(2013). Het college heeft de ambities in 2016 meer concreet gemaakt in
een woonagenda voor de middellange termijn (tot 2025). Dit was bedoeld
om met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging in gesprek te
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gaan over prestatieafspraken. De Woonagenda is op enkele punten geactualiseerd als inzet voor nieuw te maken prestatieafspraken in de tweede
helft van 2017. Voordat het college de geactualiseerde Woonagenda vaststelt bespreekt zij deze met de raad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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