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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0389
Wijziging Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand

Besluit

1. Een voorgenomen besluit te nemen om de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2018 vast te stellen per 1 december 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode
burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016;
2. Het voorgenomen besluit aan de commissie voor georganiseerd overleg voor te leggen;
3. Het voorgenomen besluit definitief te laten zijn na instemming van de
commissie voor georganiseerd overleg.

Publiekssamenvatting

In Velsen zijn buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en bodes van de burgerlijke stand werkzaam. Zij hebben een eigen rechtspositieregeling. Deze is geactualiseerd overeenkomstig de wijzigingen in de
landelijke voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Het betreft met name wijzigingen van begrippen en verwijzingen naar artikelen in de cao en een aanpassing van de wijze waarop
met vakantieverlof wordt omgegaan. Daarnaast is er een toelichting aan
de regeling toegevoegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0391
Onderwerp
Subsidieverlening Stichting Citymarketing Velsen
Besluit

Een subsidie van maximaal € 200.000 aan de Stichting Citymarketing Velsen te verlenen voor de uitvoering van citymarketingactiviteiten in 2019.

Publiekssamenvatting

De citymarketing is in 2017 gestart vanuit de gemeentelijke organisatie
waarbij vooral is ingezet op het verbeteren van het imago en de bekendheid van IJmuiden. In augustus 2018 is besloten om de citymarketing vanaf
2019 uit te laten voeren door de Stichting Citymarketing Velsen. Daarna is
de subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018 vastgesteld en heeft de
raad € 200.000 beschikbaar gesteld uit de Visie op Velsen gelden om de
activiteiten voor 2019 te kunnen subsidiëren. De stichting heeft vervolgens
een subsidieaanvraag met activiteitenplan ingediend waarin o.a. staat wel-
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ke middelen worden ingezet in 2019. De verwachting is dat de activiteiten
die zijn voorgesteld in het activiteitenplan zullen bijdragen aan de gestelde
doelen. Het college heeft daarom besloten om de aangevraagde subsidie
te verstrekken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0390
Onderwerp
Vrijgeven startdocument Velserbroekse Dreef 10
Besluit

Het startdocument Velserbroekse Dreef 10 vrij te geven voor participatie.

Publiekssamenvatting

Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek is een ruimtelijk
initiatief ingediend om een appartementencomplex te realiseren. Velserbroekse Dreef 10 is het braakliggende terrein naast autoshowroom ‘Motorhuis’. De gemeente staat positief tegenover de herontwikkeling van de locatie naar een woonfunctie. Voor het mogelijk maken van de herontwikkeling is een startdocument opgesteld met de ruimtelijke uitgangspunten voor
deze locatie. Dit is de eerste stap om te komen tot een bestemmingsplanwijziging. Belangrijke uitgangspunten voor deze locatie zijn: realisatie van
30% sociale huurwoningen, een gemiddeld woonoppervlakte van 70m2,
stedenbouwkundige samenhang met de naastliggende bebouwing en de
omgeving waarborgen en bij de realisatie van woningbouw rekening houden met de milieuaspecten van aanliggende bedrijvigheid.
Het college heeft het startdocument vrijgegeven voor participatie, zodat
belanghebbenden kunnen reageren op de ruimtelijke uitgangspunten voor
deze locatie. In december 2018 zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden, waarin een toelichting wordt gegeven op het startdocument en omwonenden en belanghebbenden hun mening kunnen geven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0392
Onderwerp
Bijzondere kosten pleegzorg
Besluit

Het Addendum bijzondere kosten pleegzorg bij de overeenkomst Wmo
2015 en Jeugdwet aan te gaan met de pleegzorgaanbieders.

Publiekssamenvatting

Pleegouders kunnen een beroep doen op het provinciale pleegzorgfonds
voor bijzondere kosten die zij maken voor hun pleegkinderen. Eind 2018 is
dit provinciale fonds leeg en wordt het niet meer aangevuld. In 2018 is het
beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond’ door de gemeenteraden in de IJmondgemeenten vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de gemeenten
pleegzorg willen stimuleren om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven
in een gezinssituatie op te groeien. Daarom hebben wij nieuwe afspraken
met de pleegzorgaanbieders gemaakt over de vergoeding van bijzondere
kosten pleegzorg nu het provinciale pleegzorgfonds ophoudt te bestaan.
Deze zijn vastgelegd in het Addendum bijzondere kosten pleegzorg bij de
Overeenkomst Wmo en Jeugdwet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0393
Onderwerp
Selectiecriteria waardevolle en monumentale bomen en beschermenswaardige gebieden
Besluit

De raad voor te stellen de ‘Selectiecriteria monumentale en waardevolle
bomen en beschermenswaardige gebieden’ vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Sinds 2014 hoeft voor de meeste bomen in Velsen geen kapvergunning
meer worden aangevraagd. De kapvergunning geldt nog wel voor bomen
die als waardevol of monumentaal zijn aangemerkt. Een boom is waarde-
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vol of monumentaal als die bijvoorbeeld ouder is dan 50 jaar en omdat deze tot een bijzondere soort behoort. Daarnaast zijn er zogenoemde beschermenswaardige gebieden in Velsen waarbinnen de kapvergunning gehandhaafd blijft. Dit zijn bijvoorbeeld de landgoederen en de groene buffers
tussen de woonkernen in. In de ‘Selectiecriteria monumentale en waardevolle bomen en beschermenswaardige gebieden’ staat welke selectiecriteria gelden voor het aanwijzen van waardevolle en monumentale bomen en
beschermenswaardige gebieden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0388
Onderwerp
Bestemmingsplan Missiehuis (startdocument vrijgeven voor participatie)
Besluit

Het startdocument Missiehuis vrij te geven voor participatie

Publiekssamenvatting

Eind 2017 is na jaren van leegstand het voormalig Missiehuis in Driehuis
per openbare inschrijving verkocht. De nieuwe eigenaar, Missiehuis Driehuis BV, wil op de locatie hoofdzakelijk woningbouw realiseren en heeft de
gemeente gevraagd om hiervoor ruimtelijke kaders vast te stellen. Het college staat positief tegenover herontwikkeling van de locatie Missiehuis,
omdat hiermee de kwaliteit van de locatie (inclusief het gemeentelijk monument) wordt verbeterd. Bovendien kan een bijdrage worden geleverd aan
de woningbouwopgave van de gemeente. De ruimtelijke kaders voor herontwikkeling zijn opgenomen in een zogenoemd startdocument, dat uiteindelijk leidt tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Missiehuis. Belangrijke randvoorwaarden in dit startdocument zijn; behoud van het Missiehuis en de kapel, het mogelijk maken van nieuwe woningbouw aan beide kanten van het Missiehuis, het rekening houden met de parkeersituatie
in de directe omgeving en een zorgvuldige inpassing met groene randen en
een toegankelijk binnenterrein. Het college geeft het startdocument vrij voor
participatie. Hiermee worden omwonenden en andere belanghebbenden in
de gelegenheid gesteld te reageren op de ruimtelijke kaders. In december
2018 zal er op de locatie een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarin
een toelichting wordt gegeven op het startdocument en omwonenden en
belanghebbenden hun mening kunnen geven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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