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  Aanwezig Afwezig 

Burgemeester drs. M.E. Smit X  

Wethouder mr. S.G. Ferraro X  

Wethouder H. Erol X  

Wethouder B.G.P. van den Berg X  

Wethouder H.J. Niele - Goos X  

Gemeentesecretaris drs. E.R. Loenen X  

Notulist mr. C.J.E. Stronkhorst X  
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Vergaderdatum 2 maart 2021  
Volgnummer C-21-26961    
Beh. ambtenaar Akdim, Sabah Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder H.J. Niele-Goos  

Onderwerp Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJmond 2021  

Kern van de zaak Het Centrum voor Jeugd en Gezin 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 toe geleid. Voor Beverwijk bedragen de kosten € 992.944, -  

Beslissing 1. Een subsidie van € 992.944, - te verstrekken aan het CJG IJmond voor de 
uitvoering van haar taken zoals opgenomen in het organisatieontwerp CJG IJmond 
2021 (IN-20-68277).  

  

Vergaderdatum 2 maart 2021  
Volgnummer C-21-26997    
Beh. ambtenaar Kortekaas, Ronald Team Financiën & Control 
Portefeuillehouder H. Erol  

Onderwerp Managementletter 2020  

Kern van de zaak Recentelijk heeft de accountant de definitieve versie van de managementletter 2020 
opgeleverd. Dit voorstel bevat een ambtelijke reactie en geeft inzage in het 
vervolgproces. 

Beslissing 1. Kennis te nemen van de managementletter 2020 (INT-21-59301) en de ambtelijke 
reactie (INT-21-59302); 
2.De managementletter 2020 en de ambtelijke reactie aan te bieden aan de 
auditcommissie.  

  

Vergaderdatum 2 maart 2021  
Volgnummer C-21-26975    
Beh. ambtenaar Oud, Conrad Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder Van den Berg/Niele-Goos  

Onderwerp Onderzoek externe financieringsmogelijkheden (en eigendomsverhoudingen) IKC 
IJmond  

Kern van de zaak Tijdens de behandeling van het Haalbaarheidsonderzoek IKC IJmond in de 
raadsvergadering van 17 december 2020 is een amendement ingediend waarin het 
college de opdracht wordt gegeven tot het doen van nader onderzoek alternatieve 
externe financieringsmogelijkheden voor nieuwbouw van het IKC IJmond.  

Beslissing 1. De bestuursopdracht onderzoek externe financierings- mogelijkheden (en 
eigendomsverhoudingen) nieuwbouw IKC IJmond (INT-21-58784) vast te stellen.  

  

Vergaderdatum 2 maart 2021  
Volgnummer C-21-26996   
Beh. ambtenaar Satoer, Eddy Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder H. Erol  

Onderwerp Ontwerp Milieubeleidsplan 2021-2025  

Kern van de zaak Omgevingsdienst IJmond heeft een ontwerp Milieubeleidsplan Beverwijk 2021-2025 
opgesteld. In het plan zijn actualiteiten op het gebied van gezondheid en 
leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid, circulaire economie en wet- en regelgeving 
opgenomen. De ambities en prioriteiten van de gemeente zijn per thema in het plan 
aangegeven. Voorgesteld wordt om het Milieubeleidsplan vrij te geven voor de 
inspraak.  

Beslissing 1. In te stemmen met het ontwerp Milieubeleidsplan Beverwijk 2021-2025 (INT-21-
59317) en vrij te geven voor de inspraak conform de Algemene wet bestuursrecht 
afdeling 3.4.; 
2. Het ontwerp milieubeleidsplan ter kennisname aan te bieden aan de raad via 
bijgevoegde brief (UIT-21-70770).  
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Vergaderdatum 02 maart 2021  
Volgnummer C-21-26962    
Beh. ambtenaar Ruiter, Carina Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder mr. S.G. Ferraro  

Onderwerp Gebiedsprogramma Spoorzone  

Kern van de zaak Op 23 februari 2021 heeft het college een besluit genomen over het 
gebiedsprogramma Spoorzone. Abusievelijk is in de toelichting bij een aantal 
passages een verouderde tekst gebruikt in het college- en raadsvoorstel. Dit is 
hersteld. De (voorgestelde) besluiten zijn ongewijzigd.  

Beslissing 1. De gewijzigde toelichting op het collegevoorstel C-21-26962 en raadsvoorstel INT-
21-58861 vast te stellen. 

 

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 09 maart 2021  

Burgemeester en wethouders van Beverwijk, 

de gemeentesecretaris,  de burgemeester, 

 


