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Aanwezige
collegeleden

N.v.t.
A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik, F.M. Weerwind

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
Er zijn geen mededelingen

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Er hebben zich geen inwoners gemeld
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Er hebben zich geen raadsleden gemeld

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van de agenda

Conform

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt
Onderwerp

4
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 23 oktober en 6 november
2014
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 oktober en 6
november 2014

Besluit
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

5
Afdoening aan de Raad gerichte brieven

Besluit

De lijst met ingekomen brieven wordt ongewijzigd vastgesteld.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

6
2e Bestuursrapportage 2014 Velsen
De 2e bestuursrapportage 2014 (Burap) bevat een overzicht van de stand van
zaken over relevante onderwerpen inzake afwijkingen op de beleidsuitvoering
en een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen per programma.
De rapportage kent een voordelig saldo van € 214.000. Het te verwachten
begrotingsresultaat van 2014 komt daarmee op € 275.000 (positief).

Besluit
Conform

De 2e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen inclusief:
1. de wijziging van de begroting 2014;
2. het omzetten van de dotaties en onttrekkingen van voorzieningen naar
dotaties en onttrekkingen van reserves;
3. de verlaging van de tarieven hondenbelasting te onttrekken aan de
reserve hondenoverlast;
4. de onttrekking aan de reserve WWB van € 840.000.

Agendapunt
Onderwerp

7
Begroting 2015 Centraal Nautisch Beheer
Het Dagelijks Bestuur van het Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied (CNB) heeft college en raad de begroting 2015 om
reactie voorgelegd. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Besluit

In te stemmen met de begroting CNB 2015 en dit als zienswijze in te dienen

Conform

Agendapunt
Onderwerp

8
Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014
De landelijke regeling Compensatie Eigen Risico (Cer) is per 1 januari 2014
afgeschaft. Op basis van deze regeling kregen personen die daarvoor in
aanmerking kwamen jaarlijks rond november een tegemoetkoming van € 99,-.
Om de afschaffing van de Cer te verzachten, ontvangen gemeenten in 2014 via
het gemeentefonds extra middelen. Deze extra middelen worden door de
gemeenteraad gereserveerd voor een eenmalige tegemoetkoming in 2014 ter

compensatie van het volmaken van het eigen risico van de zorgverzekering.
Het college stelt de voorwaarden vast waaronder de tegemoetkoming wordt
verstrekt.
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

De raad besluit om:
- het product armoedebestrijding te verhogen met € 190.000,-;
- dit aanvullende bedrag te besteden voor een tegemoetkoming eigen risico
zorgverzekering 2014;
- de hoogte van de tegemoetkoming vast te stellen op € 99,-;
- de besluiten in werking te laten treden de dag volgend op de bekendmaking
van dit besluit;
- de besluiten te laten vervallen op 1 januari 2016;
En daarmee de begroting aldus te wijzigen

9
Aanbevelingen rekenkameronderzoek inzake de Huisvuilcentrale (HVC)
De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft in samenwerking
met 19 gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de HVC. Samen met de
rekenkamercommissies van Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad is besloten om
het gemeenschappelijk onderzoek aan te vullen met een lokaal onderzoek naar
de deelneming via de gemeenschappelijke regeling (GR) AIJZ in HVC en de
sturing en controle binnen de afzonderlijke gemeenten. Er is over beide
onderzoeksrapporten een bestuurlijk rapport opgesteld door de
rekenkamercommissie waarop een zienswijze van het college is ingediend.

1. De volgende aanbevelingen uit het rapport “Velsen, GR AIJZ en HVC”
van augustus 2014 worden overgenomen:
a. Breng de huidige constructie van de Huisvuilcentrale (HVC) en de
gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (GR AIJZ)
(inclusief de keuzes en afwegingen die hieraan ten grondslag lagen) helder
in kaart en zorg dat deze kennis behouden blijft
b. Breng in overleg met de andere aandeelhouders de constructie in lijn met
de publieke taak en maak daarbij duidelijke keuzes en afwegingen
c. Ga na in hoeverre de constructie in strijd is met relevante regels en pas
indien nodig de constructie aan
d. Stel een informatieprotocol op, dat is gericht op bewuste
invloedmomenten van de stakeholders
e. Evalueer de verbonden partij en zorg daarbij voor een exit-strategie
f. Bespreek het onderzoek in het bestuur van de GR AIJZ en de algemene
vergadering van aandeelhouders (AvA) van HVC

2. En het college wordt verzocht in het 1e kwartaal 2015 een
kaderstellende notitie aan te leveren, met meerdere scenario’s en met
een aanpak waarin afstemming wordt gezocht met andere
aandeelhouders in HVC waaronder (om te beginnen) de
IJmondgemeenten (Beverwijk en Heemskerk)

De vergadering wordt gesloten om 19.58 uur.

