PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 09 mei 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 09 mei 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0161
Openbaar week later via besluitenlijst
Ontslag afdelingsmanager en tijdelijke waarneming

Besluit

1. De heer A.L.A. van Rookhuizen met ingang van 1 mei 2017 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van afdelingsmanager Publiekszaken.
2. Mevrouw C. Paelinck met ingang van 1 mei 2017 te benoemen tot
waarnemend afdelingsmanager Publiekszaken.

Publiekssamenvatting

Het college heeft de afdelingsmanager Publiekszaken eervol ontslag uit zijn
functie verleend. Mevrouw C. Paelinck is benoemd tot waarnemend afdelingsmanager Publiekszaken.
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0138
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Aan te wijzen instelling op grond van artikel 2.42 Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit

Socius Maatschappelijk Dienstverleners, gevestigd op Plein 1945 nr. 10
te IJmuiden, met ingang van 9 mei 2017 aan te wijzen als briefadres op
grond van artikel 2.42 Wet BRP.

Publiekssamenvatting

Uit het oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer bestaat
de mogelijkheid dat een persoon die zijn woonadres heeft in een instelling,
of die dak- of thuisloos is, in plaats van zijn woonadres, een briefadres
kiest. Het college kan een instelling aanwijzen als briefadreshouder. Personen uit de doelgroep worden hiermee rechtstreeks bereikbaar voor overheidsinstanties en derden. Zo kunnen zij gebruik kunnen maken van o.a. de
(sociale) voorzieningen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0156
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Ontwerpjaarverslagen 2016 en Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
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Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van:
• het ontwerpjaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland;
• het Jaarverslag van de brandweer 2016;
• het Jaarverslag van de GGD 2016;
• het Sociaal jaarverslag VRK 2016.
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende
bij de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK;
3. In te stemmen met de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld kennis te
nemen van het ontwerpjaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Tevens wordt de gemeenteraad in
de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2016 en over de begroting 2018. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen te plaatsen bij het bestedingsvoorstel en de programmabegroting en stelt de raad voor met beiden in te
stemmen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0159
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestKennemerland;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaten WestKennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaten WestKennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling.

Publiekssamenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland is opgezet om zoveel mogelijk jongeren van 5 tot
27 jaar een passend leerwerkaanbod te bieden zodat zij uiteindelijk met
een diploma de school verlaten. De jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestKennemerland wordt door het college ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om
een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim
en Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kennemerland. Het college stelt de
raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0153
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Communicatieadvies
Onderwerp

Openbaar direct
Speelplan 2017

Besluit

1. het "Speelplan 2017" vast te stellen;
2. een krediet vrij te geven ad € 303.000,00 uit het investeringsplan 2017.

Publiekssamenvatting

Het college stelt elk jaar een speelplan vast. Het speelplan bestaat uit
speelplekken die in aanmerking komen voor vervanging of herinrichting
wegens veiligheid of ouderdom. In het speelplan 2017 zijn de volgende
speelplekken opgenomen: Het Cruyff Court in IJmuiden; Speelweide Velserbeek in Velsen-Zuid; de Tureluur, Kievitsbloem, Wijkpark (halfpipe) en ’t
Asfalt in Velserbroek en de Arubastraat in Santpoort-Noord. Bij de herinrichting worden de bewoners uitgenodigd om mee te praten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0157
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2016, Begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018
Recreatieschap Spaarnwoude
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
2. In te stemmen met de programmabegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude. Daarnaast wordt de jaarrekening 2016 ter kennisname aan
de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij
de begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018 te plaatsen en
stelt de raad voor met beiden in te stemmen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0125
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Gebiedsvisie Havenkwartier
Besluit

1. de gebiedsvisie Havenkwartier vast te stellen;
2. het uitvoeringsprogramma Havenkwartier vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gebiedsvisie is een resultaat van het impulsproject Havenkwartier, één
van de Velsen Vijf. Het vindt zijn oorsprong in de Visie op Velsen en de
Strategische Agenda. Vanaf 2015 is met de partners in het Havenkwartier
gewerkt aan het opstellen van de gebiedsvisie. Hierbij heeft Zeehaven IJmuiden als groot grondeigenaar een intensieve rol gespeeld. Stad en haven groeien naar elkaar toe in het Havenkwartier van IJmuiden. De visserij
groeit, de ferry terminal wordt drukker en in de aangrenzende wijk OudIJmuiden komen steeds meer mensen te wonen. Ook de bezoeker weet het
Havenkwartier steeds vaker te vinden. De stad en de haven zijn volop in
beweging, in en rondom het Havenkwartier. Met deze gebiedsvisie wordt
ingezet op strategieën en ingrepen die stad en haven nader tot elkaar
brengen en tegelijkertijd de bewegingsruimte voor beide werelden garanderen. In het uitvoeringsprogramma hebben alle partners aangeven hoe en
met wie ze dit bijzondere gebied tot een succes gaan maken. Dit impulsproject heeft op onderdelen nauwe relaties met de impulsprojecten Rauwe Loper en Citymarketing.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0150
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Collegevoorstel Aanbestedingsdocument Hulpmiddelen Wmo week 19
Besluit

1. het aanbestedingsdocument 'Hulpmiddelen Wmo' vast te stellen;
2. ten aanzien van het aanbestedingsdocument genoemd onder punt 1
geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet
in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en
g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (bescherming economische
en financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige
bevoordeling van derden;
3. de geheimhouding als bedoeld onder punt 2 op te heffen op 11 mei
2017; zijnde het moment dat het aanbestedingsdocument wordt gepubliceerd;
4. wethouder Te Beest mandaat te verlenen om een overeenkomst aan te
gaan met de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft
(PKV);
5. de stichting RIJK de bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot gunning en niet-gunning in het kader van de aanbesteding 'Hulpmiddelen
Wmo' te mandateren;
6. dat op deze aanbesteding de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van
de stichting RIJK van toepassing zijn.

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. Het gaat dan om de levering van onder andere vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en
woonvoorzieningen. Op 1 oktober 2017 loopt de huidige overeenkomst
voor de levering van hulpmiddelen af. Daarom heeft het college op 7 maart
2017 besloten om samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk de
levering van hulpmiddelen Europees openbaar aan te besteden. Hiervoor is
ook een inkoopstrategie vastgesteld. Om verdere uitwerking te geven aan
de inkoop heeft het college nu het aanbestedingsdocument ‘Hulpmiddelen
Wmo’ vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0158
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Jaarrekening 2016, Jaarverslag 2016 en Begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het jaarverslag van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond;
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende
bij de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks
Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond;
3. In te stemmen met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond
inclusief de vaste gemeentelijke bijdragen en dit als zienswijze in te
dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen op de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond
(ODIJ). Tevens wordt het jaarverslag 2016 ter kennisname aangeboden.

Pagina 4 van 5

Gelet op de inhoud van de stukken kan worden ingestemd met de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 en met de begroting 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------
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