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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0147
Openbaar direct
Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen 2018

Besluit

De raad voor te stellen de ‘Gedragscode privacy en persoonsgegevens
gemeenteraad Velsen 2018’ vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Transparantie van het lokaal bestuur betekent voor een gemeenteraad dat
er normaliter tot actieve openbaarmaking van informatie wordt overgegaan.
Deze informatie bevat soms ook privacygevoe-lige gegevens. Bijvoorbeeld
persoonlijke gegevens van bestuurders, ambtenaren en burgers. Om de
regels van de op 25 mei 2018 in werking te treden Europese Algemene
Verordening Gegevens-bescherming (AVG) goed te kunnen naleven stelt
het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de
‘Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen 2018’
vast te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0142
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Officiële bekendmakingen
Besluit

Vanaf 31 mei 2018 www.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen als
internetadres waarop het elektronisch gemeenteblad wordt ontsloten.

Publiekssamenvatting

Het college heeft besloten om vanaf 31 mei 2018 het internetadres waarop
het elektronisch gemeenteblad wordt ontsloten te wijzigen naar
www.officielebekendmakingen.nl. In het elektronisch gemeenteblad worden
officiële bekendmakingen gepubliceerd. Hierbij kan worden gedacht aan
verordeningen, beleidsregels, maar ook verleende of geweigerde
omgevingsvergunningen. Met de overstap wordt de informatievoorziening
aan inwoners vergroot. Inwoners en andere belangstellenden kunnen zich
aanmelden op de landelijke voorziening ‘’Berichten over uw buurt’’. Deze
voorziening is gekoppeld aan www.officielebekendmakingen.nl. Mensen die
zich hebben aangemeld worden door middel van e-mail of de daarvoor
bestemde app’s geïnformeerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0145
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Onderzoek naar gebruik van flitsvergunningen (213a)
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Besluit

1. het rapport ‘onderzoek naar het gebruik van flitsvergunningen’ vast te
stellen;
2. de adviezen uit het rapport over te nemen.

Publiekssamenvatting

In september 2017 gaf het college de opdracht een onderzoek uit te voeren
naar het gebruik van flitsvergunningen voor een bepaald type dakkapel.
Doel hiervan was te achterhalen of het gebruik van flitsvergunningen leidt
tot een betere dienstverlening en efficiëntere inzet van middelen. Het
onderzoek is nu afgerond. De uitkomst van het onderzoek is dat het gebruik
van flitsvergunningen een positieve invloed heeft op de klanttevredenheid
en leidt tot een efficiëntere inzet van middelen. Een belangrijk advies van
het rapport is dat het flitsconcept breder toegepast kan worden. Het college
heeft besloten het rapport vast te stellen en de adviezen over te nemen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0144
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Herinrichting Brederoodseweg: vrijgeven voor inspraak
Besluit

Het voorlopig ontwerp "Herinrichting Brederoodseweg" vrij te geven voor
inspraak.

Publiekssamenvatting

De gemeente wil de Brederoodseweg in Santpoort-Zuid opnieuw inrichten.
Omdat er verschillende mogelijkheden zijn voor een nieuwe wegindeling is
ervoor gekozen om meerdere varianten uit te werken. Hiermee wil de
gemeente graag de verschillende voor- en nadelen ophalen om zo een
goede keus te maken voor het definitieve ontwerp. Er zijn in totaal vier
varianten uitgewerkt die allen een andere indeling hebben. Alle varianten
zijn ook in 3D ontworpen zodat het voor bewoners en belanghebbenden
nog duidelijker wordt hoe de verschillende varianten er uit komen te zien.
Het college heeft het voorlopig ontwerp met de 4 varianten vrijgegeven voor
inspraak. De inspraakperiode is van 14 mei 2018 tot en met 2 juli 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0146
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Herinrichting omgeving KPN locatie; vrijgave voor inspraak
Besluit

Het voorlopig ontwerp ''Herinrichting omgeving KPN locatie'' en de
bijbehorende toelichting vrij te geven voor inspraak.

Publiekssamenvatting

Het riool in de Spaarnestraat en de Merwedestraat in IJmuiden moet
vervangen worden. Dat is gebleken uit de inspectie die is uitgevoerd. Voor
de gemeente is dit een goed moment om de straten opnieuw in te richten.
In het nieuwe ontwerp is nagedacht over de aansluiting op het terrein van
de supermarkt die daar gebouwd gaat worden. Het gebied rondom de
Vomar krijgt een hoogwaardige uitstraling met nieuwe bomen. Ook krijgen
de Spaarnestraat, de Merwedestraat en het stuk Maasstraat daartussen
een nieuwe wegindeling. Het college heeft het ontwerp en de toelichting
vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van 21 mei tot 2 juli 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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