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Onderwerp lnkoop- en aanbestedingsbeleid 2022

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

16 november 2021
c-21-27175
Kos, Esther
drs. M.E. Smit

Team Financién & Control

Kern van de zaak Het huidige inkoopbeleid dient geactualiseerd le worden in verband met gewijzigde
wet- en regelgeving. Met dit beleid wordt tevens verdere uitvoering en richting
gegeven aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVl).

Beslissing 'l . De gemeenteraad voor te stellen (lNT-21-62276):
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 gemeente Beverwijk (lNT-21-60649) vast
te stellen en het inkoop- en aanbestedingsbeleid 20í4 gemeente Beverwijk (lNT-14-
09074) in te trekken met ingang van 1 januati 2022;
2. Vast te stellen het Procedure Handboek van Stichting RIJK (lNT-21-60651 ) en in
te trekken het Procedure Handboek van Stichting RIJK (lNT-14-09074) met ingang
van 'l januari 2022 ondet voorbehoud van vaststelling van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid 2022 gemeente Beverwijk (lNT-21-60649) door de
gemeenteraad.

VeÍgaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
PorteÍeuillehouder

10 november 2021
c-21-27276
Kos, Esther
N. ÖzLitok

Team Financién & Control

Onderwerp Onroerende en roerende zaakbelastinqen 2022
Kern van de zaak De gemeente krijgt geld voor het uitvoeren van overheidstaken van het Rijk en ook

van burgers en bedrijven. Dit laatste gaat via het heffen van lokale belastingen. De

Beslissing
raad neemt hieroveÍ rli ks een besluit
De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel en -besluit INT-21-62395 voor te
stellen:
1. De Verordening op onroerende zaakbelastingen 2O2? (lNT -21-6?396 ) vast te
stellen;
2. De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 (Nf -21-
62397) vast te stellen.

V€rgaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portef€uillehouder

16 november 2021
c-2't-27241
Kos, Esther
N. Öziitok

ïeam Financiën & Control

Verordening tot eerste wijziging van de verordening precariobelasting 2021 en geen
precaÍio heffen voor terrassen voor de perioden in 2020 dat een verbod gold

Kern van de zaak Vanuit rijkswege waren er landelijke coronamaatregelen van kracht, waardoor er
gedurende de jaren2020 en 2021 in bepaalde periodes een verbod gold voor het
exploiteren van terrassen. Daarom is het wenselijk om voor die periode(s) geen
precario te heffen. De huidige verordening voorziet niet in een bevoegdheid om in
dergelijke omstandigheden geen precario te heffen. Daarom is het noodzakelijk een
artikel toe te voege n aan de verordeninq. Voor 2020 is een andere oplossinq vereist

Beslissing De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel en -besluit (lNT-z1-61936) voor te
stellen:
1. De verordening tot eerste wijziging van de verordening precariobelasting 2021
(lNT-21-61935) vast te stellen;
2. Te besluiten geen precario voor terrassen te heffen voor de periode(s) in 2020 dat
er een verbod gold.
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Onderwerp Def initief Ruimtelilk Ontwerp fase 3 en 4 Landqoed Adrichem

Vergadsrdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

'16 november 2021
c-?1-27254
Hoogeveen, Margriet
Ferraro/ OzUtok

Team Advies

Kern van de zaak ln het kader van het project Landgoed Adrichem wordt bij deze het DeÍinitieve
Ruimtelijk Ontwerp voor fase 3 en 4 van Landgoed Adrichem aangeboden voor
besluitvorming door de gemeenteraad. Met dit ontwerp stelt de raad de voorwaarden
en kaders voor de uiteindelij ke realisatie van de laatste fases van het project

Beslissing De gemeenteraad conform concepl raadsvoorstel en -besluit (lNT-21-62125) voor te
stellen om:'1. ln te stemmen met het DefinitieÍ Ruimtelijk Ontwerp voor fase 3 en 4
van Landgoed Adrichem (lNT-62485);2. Het college opdracht te geven fase 3 en 4
van het project Landgoed Adrichem coníorm het DefinitieÍ Ruimteli.ik Ontwerp fase 3
en 4 te realiseren;3. Het college de opdracht te geven de onderdelen die als input
vanuit het participatieproces zijn aangedragen mee te nemen bij de realisatie van
Íase 3 en 4;
4. Het college opdracht te geven om te onderzoeken of en in hoeverre de
Hoflanderweg in gebruik moet blijven als ontsluitingsÍoute en met een financieel- en
inrichtingsvoorstel te komen voor de beschikbaar te komen ruimte.

VeÍgaderdatum
Volgnummer
B€h. ambtenaar
Portefouillehouder

'16 november 2021
c-21-27251
Stam, Simone
FerraroA/an den Berg

Team Ruimtelijk beleid

Onderwerp Meerjarenperspectief grondex loitaties 2021
Kern van de zaak De geopende grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. De resultaten en de

financiële gevolgen voor de begroting die hieruit voortvloeien worden gepresenteerd
in het Meerjarenperspectief grondexploitaties 202.1

Beslissing De gemeenteraad, conform conceptÍaadsvoorstel met bijbehorend
conceptraadsbesluit INT-21-621 1 2 voor te stellen:
1. de vastgestelde grondexploitaties 2020 (lNT-20-57289) in te trekken;
2. het MeeÍjarenpeÍspectief grondexploitaties 2021 (lNT-21-62113) vast te stellen
inclusieÍ de daarbij behorende bijlagen 6.1 tot en met 6.4: Binnenduin, Convenant
ontwikkellocaties, Plantage 3 en Plantage 4/5 (lNT-21-62407);
3. de lasten, baten en balansmutaties uit het Meerjarenperspectief grondexploitaties
2021 voot de begroting 2022 te verwerken in de voorjaaÍsnota 2Q22

Vergaderdatum
Volgnumm€r
Beh. ambtenaar
Porteíeuillehouder

16 november 2021
c-21-27267
Bakker, Josselin
mr. S.G. Ferraro

Team Ruimtelijk beleid

Onderwerp Koersdocument Omgeving svisie Beverwijk
Kern van de zaak Hel koersdocument is èen richtinggevend document, het fundament waarop de

Omgevingsvisie Beverwijk na de raadsverkiezingen in maart '22 wordt uitgeweÍkt.
Het geeft een tussenstand met aanbevelingen in een proces om uiteindelijk tot een
visie te komen . ln het koersdocument worden de te maken keuzen voor belangrijke
stadsthema's beschreven, wordt ingegaan op de mogelijke gemeentelijke
sturings filosofie en hoe kan worden omqeqaan met teqenstriidiqheden

Beslissing De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel en raadsbesluit (lN'l-21-62292)
voor te stellen:
1 . Het KoeÍsdocument Omge vinqsvisie BeveÍwiik (lNT-21-62385) vast te stellen
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Onderwerp Programma DuuÍzaamheid

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portofeuillehouder

16 november 2021
c-21-27235
Jansen, Margriet
N. Oztitok

Team Ruimtelijk beleid

Kern van de zaak Beverwijk doet veel op het gebied van duurzaamheid, maar de samenhang en sturing
kunnen beter. Daarom is het programma Duurzaamheid opgesteld, waarin doelen,
resultaten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in samenhang worden
gebracht. Het programma bouM grotendeels voort op wat er al gebeurt, maar bevat
ook nieuwe elementen.

Beslissing De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel en raadsbesluit (lNT-21-62181 )
voor te stellen:
1 . Het programma Duurzaamheid (lNT-21-62463) vast te stellen

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portofeuillehouder

16 november 2021
c-21-?727 4
Peek, Rene
mr. S.G. Ferraro

Team Ruimtelijk beleid

Onderwerp Hu isvesti ngsveroÍdening 2022
Kern van de zaak Een huisvestingsverordening stelt regels voor de verdeling van betaalbare

huurwoningen. Dit is nodig omdat er sprake is van schaarste aan betaalbare
woningen. De huidige huisvestingsverordening vervalt op 31 december 2021. Op
basis van een regionaal oveÍeengekomen uitgangspuntennotitie (lNT-21-60008) is
een nieuwe huisvestings verordening opqesteld voor de periode 2022 Um 2025

Beslissing 1. De gemeenteraad conform raadsvoorstel en raadsbesluit (lNT-21-62364) voor te
stellen de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland / lJmond, gemeente
Beverwijk 2022 (lNT-2'l-62471) vast te stellen;
2. Onder voorbehoud van vaststelling van de verordening, de bevoegdheid om de
huisvestingsvergunning te verlenen voor het eigen woningbezit van
wonrngcorp oraties te mandateren aan de woninqcoíporaties

V6rgaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaaÍ
PortefeuillehoudeÍ

16 november 2021
c-?1-27189
Oud, Conrad
N. Öziitok

Team Sociaal beleid

Onderwerp Meerjaren Groot Onderhoud lnvesteringsPlan SW
KeÍn van de zaak Op 29 april 202'! is het MGOIP sport 2019-2022, iaarcchijf 2021 , vastgesteld. Voor

het uitvoeringsjaar 2022 zijn ook financiële middelen nodig. Dit betreft voor reguliere
vervangingsinvesteringen, investeringen op Landgoed Adrichem en diverse
onderhoud binnensportaccommodaties.

Beslissing De gemeenteraad te verzoeken om te besluiten conform bÍgaand concept
raadsvoorstel- en besluit INT-21-61427 .

1. Een bedrag van € 1 .060.534 (incl. BTW en VAT) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering voor de realisatie van de investeringen in tabel 3 van het raadsvoorstel en
de kapitaallasten hiervan te dekken uit de bestemmingsreserve MGOIP 2O'19-2Q22;
2. Een bedrag van € 148.528 (incl. BTW en VAT) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het onderhoud in tabel 4 van het raadsvoorstel en dit te dekken uit
bestemmingsreserve MGOIP 201 9-2022.
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Onderwerp Grondstoffenplan 2022-2026

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaaÍ
PoÉefeuillehouder

16 november 2021
c-21-27255
Bos, Leo
H.J. Niele-Goos

Team Ruimtelijk beleid

Kern van de zaak Het bestaande grondstoffenplan 2017-2021 loopt dit jaar aÍ. Er is een nieuw
kaderstellend grondstoffenplan 20?2-2026 gemaakt met daarin maatregelen om de
scheiding van het huishoudelijk afval verder te verbeteren en de hoeveelheid
restafval verder te verminderen. Het plan is opgedeeld in 3 íasen waaÍbij iedere fase
met maatregelen apart ter besluitvorminq voorqelegd gaat worden
De raad coníorm het concept raadsvoorstel- en besluit met kenmerk INT-21-62152
voor te stellen:
1 . Het Grondstoffenplan 2022-?026 (lNT-21-62478) als meerjarig beleidskader voor
het afvalbeheer te vast te stellen:
2. ln te stemmen met de volgende fasering zoals aangegeven in het
grondstoÍfenplan:
a. het versteÍken van de basis met daarin actjes vanuit de eerste fase waar nu op
besloten wordt (zie punt 3, 4 en 5);
b. voor de vervolgacties vanuit de tweede fase, na een evaluatie van de effecten van
eerdere acties, nieuwe voorstellen te doen die voorbereidend zijn op de invoeÍing
van een recycletarief;
3. Te kiezen voor de optie om de ondergrondse containers voor GFï in de
Broekpolder te behouden en de ondergrondse containers voor GFT in de wijken
Oosterwijk en het Centrumgebied voortaan te gebruiken als restafvalcontainer en
bewoners op basis van vrijwilligheid GFT in te laten zamelen met een minicontianer;
4. Niet over te gaan tot extra zomerinzameling van GFTe en het wassen van de
minicontainers voor GFTe;
5. Te kiezen voor het vri.lwillig gebruiken van minicontainers voor het aanbieden van
Oud Papier en Karton (OPK) door laagbouwwoningen die afval aanbieden in
minicontainers;
6. De met punt 3 en 5 voot 20?2 gemoeide eenmalige kosten voor 2022 ad. Q.

50.900,- te dekken vanuit de algemene middelen van de gemeente en dit bij de
voorjaarsnota 2022 in de begroting te venverken;
7. De met punt 3 en 5 voor 2023 en verder gemoeide jaarlijkse kosten ad. € 6'1 .700,-
toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing 2023 die daardoor stijgt met gemiddeld
1,1ok ad. € 2,40 voor éénpersoonshuishoudens en ad. €3,50 vooÍ
meerpersoonshuishoudens.

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
PortefeuillehoudeÍ

16 november 2021
c-21-27264
Oud, Conrad
Van den Berg/Niele-Goos

Teem Sociaal beleid

Onderwerp Onderzoek externe financierino IKC lJmond (uitweÍkinq amendement)
Kern van de zaak Najaar 2020 heeft het college en de gemeenteraad kennis genomen van het

HaalbaaÍheidsonderzoek naar (passende) huisvesting lntegraal Kindcenkum (lKC)
lJmond, locatie Beverwijk. De raad heeft in december 2020 de opdracht gegeven tot
het het doen van nader onderzoek naar alternatieve externe
financieringsmogelijkheden voor nieuwbouw van het IKC lJmond
De gemeenteraad conform concept raadsvoorste! en besluit INT-21-62272 voor te
stellen:
1. het rapport 'financiering nieuwbouw IKC lJmond' (lNT-21-62366) vast te stellen
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Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar Team Veiligheid, Toezicht &

Handhaving
Portefèuillehouder Vierdewiizigingsverordening Alqemene glaatseliike veíordeninq 2019
Onderwerp Vierde wrjzigingsverordening A&emene plaatselijke verordening 201 I
Kèrn van de zaak ln de voorliggende wijzigingsverordening worden een aantal wijzigingen doorgevoerd

met betrekking tot de ope nbare orde en veiligheid
Beslissing De Gemeenleraad conform concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit INT-21-

62287 voor te stellen:
1. de Algemene plaatselijke verordening 2019 aan te passen conform de vierde
Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke veÍordening met kenmerk INT-21-
62288.

16 november 2021
c-21-27288
TiJkotte, Jasper
B.G.P. van den Berg

Onderwerp Mobiliteitsvisie 2030 en Uitvoerinqsoroqramma
Kern van de zaak De Mobiliteitsvisie is een nieuw type beleidsdocument, passend binnen de

Omgevingsvisie. Het legt de uitgangspunten op het gebied van verkeer en vervoer
vast en dient als visie boven een nog op te stellen Verkeerscirculatieplan, één van de
concrete projecten die in het Uitvoeringsprogramma genoemd woÍden. De horizon
van de Mobiliteitsvisie is 2030. Na het collegebesluit van 21 september 2021 is de
Mobiliteitsvisie besproken in de raadscommissie en in een expertmeeting. Dit heeft
geleid tot een aangepaste Mobiliteitsvisie. De aanpassingen zijn gedaan in de vorm
van toelichtingen, nuanceringen en een compactere vorm van de visie

Beslissing 1 . De raad voor te stellen INT-2í -62649:
a. Vast te stellen de Mobiliteatsvisie 2030 (lNT-21-62652);
b. Kennis te nemen van het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2030
(rNT-21 -61822);
c. Kennis te nemen de 'Toelichting modal shiÍt Bevenvijk' (lNT-21-61821 );
2. Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2030 (lNT-21-61822)
onder voorbehoud van vaststelling van de Mobiliteitsvisie 2030 door de raad.

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
PortefeuillehoudeÍ

16 november 2021
c-21-27191
Baar, Ellen van
FerraroA/an den Berq

ïeam Sociaal beleid

Onderwerp Woonurgentie kindertoeslagenaffaire
K€rn van de zaak Bij een aantal gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire de hardheidsclausule van

de huisvestingsverordening toe te passen om een woonu ntie af te qeven

Beslissing '1 . De hardheidsclausule van de Huisvestingsverordening Zuid Kennemerland /
lJmond, Gemeente Beverwijk 2021 toe te passen bij verzoek 1 en 2 in het kader van
de kindertoeslagenaffaire;
2. De hardheidsclausule van de Huisvestingsverordening Zuid Kennemerland /
lJmond, Gemeente Beverwijk 2021 aí te wijzen bij verzoek 3 en 4 in het kader van de
kindertoeslagenaffaire;
3. Betrokkenen te infoÍmeren middels brief UIT-21-73482 (verzoek 'l ), UlÍ -21-73483

UIT-21 -73486 (verzoek 4)(verzoek 2), Ulï -21-73485 (verzoek 3)
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16 november 2021
c-?1-27266
Jong, Els de

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

Team lngenieursbureau

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021


