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Coll. Dales
B18.0097
Lokaal Incidentenprotocol Velsen 2018

Besluit

1. Het protocol Lokaal incidentenoverleg Velsen 2012 in te trekken per
1 april 2018;
2. Het Lokaal Incidentenprotocol Velsen 2018 vast te stellen en per 1 april
2018 in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Het college van burgemeester en wethouders hebben in het kader van de
crisisbeheersing in 2012 het protocol Lokaal Incidentenoverleg Velsen
vastgesteld. Het protocol sluit niet meer aan bij de huidige manier van werken omdat de Bevolkingszorgprocessen (Crisiscommunicatie, Publiek
Zorg, Informeren Verwanten, Nafase en Omgevingszorg) sinds 30 juni
2014 intergemeentelijk zijn georganiseerd door de tien gemeenten van de
Veiligheidsregio Kennemerland. Het college heeft besloten het protocol
van 2012 in te trekken en het Lokaal Incidentenprotocol Velsen 2018 vast
te stellen. In dit protocol is beschreven wat de werkwijze is voor de aanpak
van lokale openbare orde vraagstukken. De Bevolkingszorgprocessen zijn
beschreven in het Deelplan Bevolkingszorg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B18.0104
Onderwerp
Speelplan 2018
Besluit

1. het Speelplan 2018 vast te stellen;
2. voor de renovaties een krediet vrij te geven van € 303.000 uit het investeringsplan 2018.

Publiekssamenvatting

In de gemeente Velsen zijn bijna 150 speelplekken die door de gemeente
worden beheerd en onderhouden. Voor het beheer en onderhoud stelt het
college elk jaar een speelplan vast. Hierin staat welke speelplekken in
aanmerking komen voor renovatie wegens veiligheid of ouderdom. Sommige plekken worden in het speelplan opgenomen op verzoek van een bewoner. Bij de herinrichting van de grote speelplekken worden de bewoners
uitgenodigd om mee te praten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
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Registratienummer
Onderwerp

B18.0108
Uitbesteding havenbeheer Grote Hout

Besluit

1. De overeenkomst met Zeehaven IJmuiden aan te gaan voor het verzorgen van het integrale havenbeheer voor de Grote Houtkade;
2. Het collegebesluit B15.0239 van 7 juli 2015 waarin is besloten het havenbeheer uit te besteden openbaar te maken.

Publiekssamenvatting

In 2015 heeft het college besloten havenbeheer voor de Grote Hout uit te
besteden aan een deskundige partij. Na gesprekken met de partijen in het
Noordzeekanaalgebied is uiteindelijk via een onderhandse aanbesteding
met Zeehaven IJmuiden overeenstemming bereikt over het uitvoeren van
havenbeheer op de Grote Hout. De overeenkomst gaat uit van integraal
havenbeheer door Zeehaven IJmuiden gedurende twee jaar met de mogelijkheid dit twee keer met één jaar te verlengen. Dit houdt in dat Zeehaven
IJmuiden naast zowel het operationele en technische havenbeheer verzorgt
alsook het commerciële en administratieve havenbeheer. Zeehaven IJmuiden heeft een passende aanbieding gedaan, waaruit blijkt dat zij een deskundige partij zijn en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun rol als
havenbeheerder.
Met het aangaan van de overeenkomst wordt door een professionele partij
uit het Noordzeekanaalgebied actief gewerkt aan het aantrekken van zeeschepen en daarmee het intensief benutten van de zeekade. Wat vervolgens weer leidt tot het versterken van de regionale economie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0099
Onderwerp
Besluit MER-plicht bestemmingsplan Velserbroek
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat voor de actualisatie van
het bestemmingsplan Velserbroek geen MER-plicht geldt.

Publiekssamenvatting

Het bestemmingsplan Velserbroek wordt geactualiseerd. In verband hiermee moet de raad een besluit nemen of er op grond van de Wet Milieubeheer een verplichting geldt voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Velserbroek blijkt
het opstellen van een MER rapportage niet verplicht.
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0105
Onderwerp
Zienswijze bestemmingsplan Brederoodseweg 41
Besluit

De ‘Beantwoording onopgemerkte zienswijzen’ toe te voegen aan de Nota
Behandeling Zienswijzen Brederoodseweg 41.

Publiekssamenvatting

Onlangs heeft het ontwerpbestemmingsplan Brederoodseweg 41 ter inzage
gelegen. Hierop zijn 65 zienswijzen ingediend. Op 9 en 30 januari 2018 zijn
deze zienswijzen door het college behandeld. Daarbij zijn 16 zienswijzen
niet opgemerkt en daardoor niet behandeld. Het college heeft besloten de
beantwoording op deze zienswijze alsnog toe te voegen aan Nota Behandeling Zienswijzen Brederoodseweg 41.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal / Dales
Registratienummer
B18.0107
Onderwerp
Hondenloslooplaatsen Burgemeester Rijkenspark, Velserbeek, Watertorenpark
Besluit

1. Voor het Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en het Watertorenpark de huidige aanwijzing als losloopplaats voor honden te wijzigen
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conform het aanwijzingsbesluit ‘hondenlosloopplaatsen Burgemeester
Rijkenspark, Park Velserbeek en Watertorenpark’ en de bijhorende plattegronden.
2. Dit besluit daags na publicatie in werking te laten treden.
3. Voor het toezicht op de aanlijnplicht van honden de formatie van het
Team Handhaving Openbare Ruimte met 0,1 fte uit te breiden en die
kosten ten laste van het huidige budget voor hondenoverlast te brengen.
Publiekssamenvatting

In Velsen zijn er diverse losloopplaatsen voor honden. Die losloopplaatsen
liggen verspreid over verschillende woonkernen. Ook de meeste landgoedparken in Velsen zijn grotendeels aangewezen als losloopplaats. Daardoor
zijn deze parken in Velsen populaire plekken om honden uit te laten.
Het loslopen van honden in de landgoedparken zorgt soms voor overlast.
Zo wordt een landgoedpark ook gebruikt door sporters of wandelaars. Die
verschillende typen gebruikers in de losloopplaats hebben dan ‘last’ van elkaar. Soms is daar niks aan te doen en moeten de gebruikers elkaar accepteren. In het Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en het Watertorenpark wil het college echter maatregelen nemen en een deel van de
parken niet langer aanwijzen als losloopplaats. In die delen moeten honden
voortaan aan de lijn.
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0106
Onderwerp
Woonagenda Velsen 2019-2025
Besluit

De Woonagenda 2019-2025 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De ambities van de gemeente Velsen op het gebied van Wonen zijn vastgelegd in de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’
(2013). Het college heeft de ambities in 2016 meer concreet gemaakt in
een woonagenda voor de middellange termijn (tot 2025). Dit was bedoeld
om met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging in gesprek te
gaan over prestatieafspraken. De Woonagenda is in 2017 en ook nu weer
op enkele punten geactualiseerd als inzet voor nieuw te maken prestatieafspraken in de tweede helft van 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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