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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 19 december 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0486
Tijdelijke waarneming afdelingsmanager Sociaal domein

Besluit

1. Mevrouw D. Veurink met ingang van 1 januari 2018 te benoemen tot
waarnemend afdelingsmanager Sociaal domein.
2. De heer F. Veltkamp met ingang van 1 januari 2018 te benoemen tot
waarnemend afdelingsmanager Sociaal domein.

Publiekssamenvatting

Wegens het vertrek van de huidige interim manager Sociaal Domein heeft
het college mevrouw D. Veurink en de heer F. Veltkamp benoemd tot
waarnemend afdelingsmanager Sociaal domein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0474
Onderwerp

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling CAR/VAR

Besluit

De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden
in de circulaires van 9 oktober 2017 (TAZ/U201700653 en
TAZ/U201700735) en 20 november 2017 (TAZ/U201700829 en
TAZ/U201700897) per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018
en 1 juli 2018 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) overeenkomstig bijlage E bij dit voorstel.

Publiekssamenvatting

De rechtspositie van het gemeentepersoneel is geregeld in de Collectieve
en Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR). Hierin worden diverse wijzigingen aangebracht. Hiermee worden gemaakte afspraken uit de
cao-akkoorden 2017-2019 respectievelijk 2016-2017 geformaliseerd. Het
betreft wijzigingen met betrekking tot:
- salarisbedragen, wettelijk minimumloon en het Individueel Keuzebudget;
- aanstellingen op grond van de banenafspraak;
- de verklaring omtrent het gedrag;
- het zwaarwegend advies paritaire toetsingscommissie;
- de veranderde afspraak aangaande het recht op loopbaanadvies voor
de medewerker;
- reparatie van het derde jaar WW.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0472
Inzet middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 2018 en vaststelling
doelgroep

Besluit

voor het jaar 2018:
1. Het budget onderwijsachterstandenbeleid als volgt te verdelen:
a) Een bedrag van maximaal € 500.000,- voor de Stichting Welzijn
Velsen en mogelijke andere aanbieders van VVE voor het aanbieden van VVE aan doelgroeppeuters op de peuteropvang;
b) Een bedrag van maximaal € 45.000,- voor Stichting Welzijn Velsen
voor het uitvoeren van het ouderbetrokkenheidprogramma VVE
Thuis;
c) Een bedrag van maximaal € 100.000,- voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond voor het uitvoeren van schakelactiviteiten voor doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de daarvoor
aangewezen basisscholen;
d) Een bedrag van maximaal € 50.000,-- voor de inkoop van onderwijs
aan de Internationale Taalklassen (ITK) Sint Bavo te Haarlem en de
Fakkel te Heemskerk voor deelname van kinderen uit de gemeente
Velsen;
e) Een bedrag van maximaal € 14.224,- voor de Jeugdgezondheidzorg Kennemerland voor het uitvoeren van de monitor VVE;
f) Het resterende deel van de rijksuitkering OAB 2018 in te zetten voor
het vergroten van de deelname aan de voorschoolse educatie en het
kwalitatief verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
2. De volgende criteria voor het bepalen van de kinderen die in Velsen tot
de doelgroep VVE behoren ongewijzigd vast te stellen:
- Kinderen in de leeftijd van twee jaar en zes maanden tot vier jaar,
waarvan de ouders beide een opleidingsniveau hebben genoten van
maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of beroepsgerichte leerweg;
- Kinderen in de leeftijd van twee jaar en zes maanden tot vier jaar,
die worden opgevoed in een andere taal of in het Nederlands en een
andere taal;
- Kinderen in de leeftijd van twee jaar en zes maanden tot vier jaar,
die daadwerkelijk een taalachterstand hebben of met een risico
daarop en niet behoren tot de genoemde twee doelgroepen.

Publiekssamenvatting

De gemeente ontvangt jaarlijks een uitkering van het Rijk vanuit het Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) om goed aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een taalachterstand
te realiseren. Het college heeft besloten subsidies te verstrekken voor de
uitvoering van het VVE-beleid. Ook worden plaatsen ingekocht op specifieke scholen (Internationale Taalklassen) voor kinderen, die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, om te kunnen instromen in het
reguliere onderwijs. Er is besloten de criteria voor deelname aan de vooren vroegschoolse educatie van kinderen binnen de Gemeente Velsen niet
te wijzigen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0479
Onderwerp
Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond 2018
Besluit

1. Een subsidie van € 1.177.820 te verstrekken aan het CJG IJmond voor
2018 voor de uitvoering van haar taken zoals opgenomen in het organisatieontwerp CJG IJmond 2018.
2. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Beverwijk om de
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subsidie te verlenen en vast te stellen en hierbij de algemene subsidieverordening van de gemeente Beverwijk toe te passen.
3. Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk te machtigen de subsidie te betalen aan het CJG IJmond.
Publiekssamenvatting

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en jeugdigen in de IJmond die vragen hebben over ouderschap, opvoeden en opgroeien. Zij worden begeleid en eventueel naar jeugdhulp toegeleid. Het
CJG ontvangt hiervoor in 2018 een subsidie van € 2.569.155 van de IJmond gemeenten. Voor Velsen bedragen de kosten € 1.177.820.
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0483
Onderwerp
Afrekening uitbreiding Ichthus Lyceum
Besluit

1. Het brutovloeroppervlakte (bvo) van het Ichthus Lyceum vast te stellen
op 7.509 m²;
2. Een krediet vrij te geven van € 155.901,- ten behoeve van de slottermijn
uitbreiding Ichthus Lyceum.

Publiekssamenvatting

In het Masterplan Onderwijshuisvesting 2010-2017 was de uitbreiding van
het Ichthus Lyceum opgenomen. De uitbreiding heeft plaatsgevonden en
het schoolbestuur heeft de rekening en verantwoording overgelegd. Met het
schoolbestuur is overleg gevoerd over de gerealiseerde uitbreiding en de
overgelegde rekening en verantwoording. Het college heeft besloten de
brutovloeroppervlakte (bvo) van het Ichthus Lyceum vast te stellen op
7.509 m² en om de laatste termijn uit te betalen. Het college geeft nu, gelet
op het feit dat het oorspronkelijke krediet in 2013 is afgesloten, het daarvoor benodigde krediet vrij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Beest / Verk
Registratienummer
B17.0476
Onderwerp
Verordening ‘Participatie sociaal domein Velsen 2018’
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:
de Verordening ‘Participatie sociaal domein Velsen 2018’ vast te stellen en
in werking te laten treden met ingang van 1 april 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening cliëntparticipatie Participatiewet gemeente
Velsen 2016.

Publiekssamenvatting

Op 14 november jl. heeft het college van Velsen ingestemd met het beleidskader Vernieuwing (cliënten-) participatie sociaal domein IJmond. De
beleidsnotitie is op 12 december in de IJmond commissie besproken en
staat op 21 december in de gemeenteraad geagendeerd. Na het vaststellen
van het beleidskader dient de beoogde werkwijze te worden vastgelegd in
een verordening. Daarvoor is een verordening voor (cliënten-) participatie
sociaal domein-breed opgesteld. De Verordening ‘Participatie sociaal domein Velsen 2018’ biedt het juridisch kader om vanaf april 2018 te gaan
werken met een lokale en regionale participatieraad De maanden januari
tot en met maart 2018 worden gebruikt voor de werving en selectie van leden voor de participatieraad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Ven
Registratienummer
B17.0473
Onderwerp
Subsidie Rode Kruis
Besluit

Aan het Rode Kruis over 2018 subsidie te verlenen voor een bedrag van
€ 17.400,-
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Publiekssamenvatting

Het Rode Kruis afdeling IJmond ontvangt m.i.v. 2018 subsidie voor het
uitvoeren van activiteiten op het snijvlak van preventief gezondheidsbeleid
en ongevallenhulp: noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en
zelfredzaamheid. Zij geven onder meer EHBO-cursussen en zorgen dat
getrainde EHBO-ers als vrijwillig burgerhulpverlener aanwezig zijn bij evenementen. Zij gebruiken hiertoe een gemeentelijk pand aan ‘s-Gravenlust
35B in Velsen Zuid. Dit pand is in 1992 in opdracht van de gemeente ten
behoeve van het Rode Kruis gebouwd, en sinds die tijd zonder een huurovereenkomst door hen in gebruik. In het kader van de professionalisering
van het gemeentelijk vastgoed is met het Rode Kruis afgesproken dat er
een huurovereenkomst wordt aangegaan en zij vanaf 2018 huur gaan betalen voor dit pand. De jaarlijkse kosten nemen hierdoor aanzienlijk toe
voor het Rode Kruis. Omdat hun activiteiten bijdragen aan gezondheidspreventie wordt nu aan hen subsidie verleend. Het bedrag dat het Rode
Kruis vraagt is even hoog als het bedrag dat zij aan huur zullen gaan betalen. Financieel heeft het daarom geen effect op de gemeentebegroting.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0475
Onderwerp
Tarieven en verlenging HavenAfvalPlan (HAP)
Besluit

1. De volgende tarieven (heffingen en afgifterechten) binnen het tariefstelsel voor het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018
als volgt te wijzigen:
 Milieuheffing:
GT-maat
Milieuheffing
zeeschip
<3000 GT
€ 105 + 0,06 * GT-maat (afgerond op hele €)
>3000 GT
€ 225 + 0,02 * GT-maat (afgerond op hele € en
maximaal €580)
Milieuvriendelijke schepen kunnen een korting van 50% op de milieuheffing aanvragen.
 Afgifterecht scheepsafval:
Afvalsoort
Annex I:
Vloeibare residuen uit de
machinekamer
Annex V:
-Huisvuil, voedselrestanten en plastic
-Klein gevaarlijk afval

Vergoeding
€ 200 + € 20 per ingezamelde
m3
€ 200 + € 25 per ingezamelde
m3 (max. 6)
€ 100 per inzameling

2. De looptijd van het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied (HAP) te
verlengen tot 1 april 2019.
Publiekssamenvatting

Schepen op zee hebben veel afval. Door een goed geregelde inzameling
van scheepsafval willen we de zee schoon houden. De gemeenten in het
Noordzeekanaalgebied hebben daarom al enige jaren een gezamenlijk
Havenafvalplan. Elk zeeschip, dat het Noordzeekanaal aan doet, draagt bij
aan de kosten van inzameling en verwerking van scheepsafval. De tarieven
worden door de gemeente vastgesteld. De uitvoering doet Haven Amsterdam namens het Centraal Nautisch Beheer. De tarieven zijn geldig tot 1
januari 2018, daarom zijn er nieuwe vastgesteld. Belangrijkste verandering
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is dat milieuvriendelijke schepen korting krijgen. Daarmee wordt een impuls
gegeven aan de ambitie in het Noordzeekanaalgebied voor schonere
scheepvaart. Het vigerende havenafvalplan kent een looptijd tot 1 april
2018. Het College heeft besloten deze te verlengen tot 1 april 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0468
Onderwerp
Aanpassing Parkeernormenbeleid 2015
Besluit

Het college besluit de volgende tekst op te nemen in de paragraaf “Parkeerbehoefte oude of bestaande functie” in Parkeernormenbeleid 2015:
Bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen dient alleen
voor de te realiseren extra wooneenheden (ten opzichte van
het oude aantal) te worden voldaan aan de vigerende parkeer
normen (zoals omschreven in bijlage 1). Dit betekent dat indien
dezelfde hoeveelheid sociale huurwoningen wordt gebouwd als
gesloopt geen extra parkeerplaatsen hoeven te worden gerealiseerd.

Publiekssamenvatting

In het gemeentelijk parkeernormenbeleid is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen er bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden gerealiseerd.
Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen na realisatie parkeeroverlast veroorzaken. Sinds het vaststellen van het huidige parkeernormenbeleid in 2015 is echter gebleken dat door dit beleid
sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen niet altijd mogelijk is. Bij dergelijke ontwikkelingen moeten namelijk regelmatig meer parkeerplaatsen
gerealiseerd worden dan er voor de sloop waren. In een aanzienlijk deel
van het verouderde bezit van de woningcorporaties in Velsen is de omliggende ruimte om te voldoen aan de vigerende parkeernormen te beperkt
en zijn de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld ondergrondse parkeervoorzieningen te klein. Daarom is het wenselijk om de nota zodanig
aan te passen dat bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen alleen
voor de extra te realiseren wooneenheden moet worden voldaan aan de
vigerende parkeernormen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0478
Onderwerp
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen: naar
een inclusieve samenleving
Besluit

1. De Raad voor te stellen het “Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen: naar een inclusieve samenleving” vast te stellen.
2. De reactie op het advies van de Wmo-raad vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo
2015) heeft de gemeente nieuwe taken gekregen. In de wet is bepaald dat
de gemeenteraad periodiek een beleidsplan moet vaststellen, waarin het
beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd.
Het beleidsplan dat nu aan de Raad wordt voorgelegd, is erop gericht dat
iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving.
Mensen met een beperking hebben hierbij soms passende ondersteuning
nodig. Dit beleidsplan beschrijft wat we in Velsen al doen en wat we nog
meer willen bereiken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In
het Wmo-beleidsplan kiezen wij de inclusieve samenleving als overkoepelende ambitie: In Velsen willen wij werken aan een inclusieve samenleving,
een samenleving waarin iedereen meedoet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Beest / Bal
B17.0477
Convenant met woningcorporaties over kosten woningaanpassingen Wmo

Besluit

1. tot het aangaan van een convenant met de Velsense woningcorporaties
over de verdeling van kosten van woningaanpassingen in ruimten van
wooncomplexen die eigendom zijn van de corporaties.
2. het convenant aan te gaan voor de periode van 1 april 2018 tot 1 april
2019.

Publiekssamenvatting

In Velsen zijn drie woningcorporaties actief; Brederode Wonen, Velison
Wonen en Woningbedrijf Velsen. Met deze corporaties zijn in een convenant afspraken vastgelegd over de kosten van aanpassingen in ruimten
van wooncomplexen die eigendom zijn van de corporaties. Deze kosten
houden verband met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De afgelopen jaren is een situatie ontstaan waarin de
kosten voor het aanbrengen van woonvoorzieningen voor het grootste gedeelte bij de gemeente lagen en niet of nauwelijks bij de corporaties. De
afspraken in het convenant leiden er toe dat deze kosten meer evenwichtig
worden verdeeld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0480
Onderwerp
Gladheidbestrijdingsplan winter 2017-2018
Besluit

Het Gladheidbestrijdingsplan winter 2017-2018 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid vanuit de Wegenverkeerswet
voor het bestrijden van gladheid door winterse omstandigheden. Jaarlijks
evalueert de gemeente de route en de uitvoering van de gladheidbestrijding
en stelt op basis daarvan een nieuw gladheidbestrijdingsplan vast. Uit de
evaluatie zijn dit jaar geen wijzigingen naar voren gekomen. De route is wel
aangepast naar aanleiding van enkele veranderingen in wegen en fietspaden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Pagina 6 van 6

