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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 23 mei 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Verk
B17.0185
Jaarstukken 2016 IJmond Werkt!

Besluit

de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2016 van IJmond Werkt! en dit als
zienswijze in te dienen bij het algemeen/ dagelijks bestuur.
2. In te stemmen met het terug laten vloeien van het positieve resultaat
aan de deelnemende gemeenten.
3. Het bedrag dat de gemeente Velsen ontvangt naar aanleiding van het
positieve rekening resultaat, te doteren aan de reserve Participatiewet.

Publiekssamenvatting

IJmond Werkt! verzorgt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de re-integratietaak en de taak op de sociale werkvoorziening. IJmond Werkt! doet dat in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Voor 2016 heeft het bestuur van IJmond Werkt! een jaarrekening en
jaarverslag opgesteld. Deze jaarstukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat zij haar zienswijze op de jaarstukken uit kan brengen.
Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad hiertoe
in de gelegenheid gesteld. Uit de jaarstukken blijkt dat er een positief resultaat is. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het terug laten vloeien van het positieve resultaat en dit bedrag te doteren aan de reserve Participatiewet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0184
Onderwerp
Primaire begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 IJmond Werkt!
Besluit

de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de primaire begroting 2018 en meerjarenraming
2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!.
2. IJmond Werkt! te verzoeken om in het najaar 2017 een gewijzigde primaire begroting voor 2018 en een meerjarenraming 2019-2022 op te
stellen en hierbij invulling te geven aan de opgestelde uitgangspuntennotitie.
3. De besluiten onder 1 en 2 als zienswijze in te dienen bij het algemeen/
dagelijks bestuur van IJmond Werkt! met de brief ‘zienswijze primaire
begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 IJmond Werkt!’.
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Publiekssamenvatting

IJmond Werkt! verzorgt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de re-integratietaak en de taak op de sociale werkvoorziening. Zij doet dat in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Voor de
jaren 2018 en 2019 tot en met 2022 heeft het bestuur van IJmond Werkt!
een begroting opgesteld. Deze begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat zij haar zienswijze op de begroting uit kan brengen.
Omdat het huidige businessplan 2013-2016 is afgelopen en vanwege de
veranderingen binnen het sociaal domein was het belangrijk dat opnieuw
koers uitgezet werd naar een toekomstbestendige samenwerking met IJmond Werkt!. De ervaringen van de afgelopen jaren, de uitwerking van een
aantal efficiencymaatregelen en diverse landelijke ontwikkelingen hebben
uiteindelijk gezorgd voor de totstandkoming van de geformuleerde uitgangspunten in de nieuwe Uitgangspuntennotitie “Participatiewet IJmond
Werkt! 2017-2021”die februari 2017 is vastgesteld door het college. De uitgangspuntennotitie wordt in het najaar van 2017 verwerkt in een werkplan.
De uitgangspunten in combinatie met het nog uit te werken werkplan vormen voor komende jaren de basis van de samenwerking tussen IJW! en de
gemeenten. Hierdoor zal er in het najaar van 2017 nog een gewijzigde primaire begroting worden ingediend. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting en de jaarverslagen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0187
Onderwerp
Perspectiefnota 2017
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Het kader voor de Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, bestaande uit:
a. autonome ontwikkelingen;
b. bouwstenen Visie op Velsen, zoals vermeld in overzicht A;
c. gewenste beleidsontwikkelingen, zoals vermeld in overzicht B, voorzien van een dekkingsvoorstel;
2. Tot het voornemen de omslagrente met ingang van 2018 te verlagen
naar 2,75 %;
3. De naam van de reserve Woonfonds te wijzigen in reserve Stedelijke
vernieuwing en het saldo te oormerken voor initiatieven, zoals vermeld
in overzicht D – Investeren in stedelijke vernieuwing;
4. De Reserve Visie op Velsen te verruimen door:
a. de reserve aan te vullen met € 7,5 mln en dit te dekken uit de Algemene Reserve;
b. een deel van deze aanvulling te oormerken voor initiatieven, zoals
vermeld in overzicht C – Investeren in de Visie op Velsen;
c. de toetsingscriteria voor de initiatieven die (deels) worden bekostigd
uit de reserve, te wijzigen zoals verwoord onder overzicht E;
d. het saldo van niet geoormerkte middelen in te maximeren op € 5
mln;
5. Het college opdracht te geven om de begrotingsstructuur aan te passen
overeenkomstig de conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Verbetering
van de bestuurlijke planning en control’.
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Overzicht A – Bouwstenen Visie op Velsen
In Velsen doet iedereen mee
Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Innovatiebudget Sociaal Domein

-475

-395

0

0

Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast

-80

-80

-80

-80

Armoede beleid

-300

-300

-300

-300

Indexering subsidie-instellingen

-52

-52

-52

-52

Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022)

-70

-85

-110

-125

Langer zelfstandig wonen

-15

-15

-15

-15

Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad

-300

0

0

0

Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties

-200

0

0

0

Herstructurering bestaande woningvoorraad

-300

0

0

0

Compensatie Algemene Uitkering

300

300

300

300

Reserve Sociaal Domein

475

395

0

0

Programma Sociaal Domein
Reserve (voormalig) Woonfonds
Saldo
Velsen is in trek
Bedragen x € 1.000

130
800
-87
2018

130
0
-102
2019

130
0
-127
2020

130
0
-142
2021

Winkelloods

-35

0

0

0

Orionweg - inrichting openbare ruimte

-155

0

0

0

Reserve Winkel- en geveldfonds

35

0

0

0

Reserve (voormalig) Woonfonds
Saldo
Velsen benut kansen voor en met klimaat
Bedragen x € 1.000

155
0
2018

0
0
2019

0
0
2020

0
0
2021

Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding

-25

-25

-25

-25

Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%)

-75

-75

-75

-75

Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten
Saldo
Velsen is samenspel
Bedragen x € 1.000

100
0
2018

100
0
2019

100
0
2020

100
0
2021

Omgevingsraad Schiphol

-8

-8

-8

-8

IJmond samenwerking

-50
8
0
-102

8
0
-127

8
0
-142

Dekking

Dekking

Dekking
Programma ruimtelijke ontwikkeling
Saldo
Totaal saldo

8
-50
-137
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Overzicht B – Gewenste beleidsontwikkelingen
Gewenste beleidsontwikkelingen

2018

2019

2020

2021

Bedragen x € 1.000

In Velsen doet iedereen mee
Nieuwe prestatieafspraken wonen
Diversiteit is prioriteit
Diversiteit is prioriteit - landelijk congres
Velsen is in trek
Onderzoek Wijckerpoort
Gemeentehuis in de schijnwerpers
Velsen benut kansen voor en met klimaat
Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners
Restwarmte Tata Steel en warmtenet
Klimaatadaptatie / riolering
Velsen is samenspel
Serviceteam Openbare Ruimte
Verdere ontwikkeling online P&C documenten
Informatiegestuurd werken
Beveiliging ICT omgeving
Totaal saldo

-30
-40
0

-30
-40
-30

-30
-40
0

-30
-40
0

-10
0

0
-6

0
-6

0
-6

-4
-15
0

-10
0
PM

-10
0
PM

-10
0
PM

PM
-33
-80
-160

PM
-25
PM
-160

PM
-25
PM
-160

PM
-25
PM
-160

-372

-301

-271

-271

Overzicht C – Investeren in de Visie op Velsen
Investeren in de Visie op Velsen
Upgrade rauwe loper
Impuls voor de buitensport
Interessant IJmuiden
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid
Sociaal-culturele infrastructuur
Samenspel inwoners-partners-overheid
Niet geoormerkt saldo
Totaal

Geoormerkt
bedrag
€ 0,6 mln
€ 1,3 mln
€ 1,0 mln
€ 2,0 mln
€ 1,0 mln
€ 0,5 mln
€ 1,1 mln
€ 7,5 mln

Overzicht D – Investeren in stedelijke vernieuwing
Investeren in stedelijke vernieuwing
Bedragen x € 1.000

Geoormerkt
bedrag

Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties
Herstructurering bestaande woningvoorraad
Orionweg - inrichting openbare ruimte

300
200
300
155

Totaal

955
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Overzicht E – Toetsingscriteria reserve Visie op Velsen
De initiatieven worden door de raad getoetst op:
 Visie op Velsen
Het initiatief levert een aantoonbare bijdrage aan de Visie op Velsen 2025 en de nadere uitwerking daarvan in de strategische agenda;
 Co-creatie
Het initiatief wordt zoveel mogelijk ontwikkeld samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en/ of andere overheden, die bij voorkeur ook een bijdrage leveren in het realiseren van het initiatief (bijv. personele inzet als financiële bijdrage);
 Uitvoering projecten
De middelen uit de Reserve Visie op Velsen worden zoveel mogelijk gebruikt voor uitvoeringskosten van een initiatief, voorbereidingskosten worden tot een minimum beperkt.
 Uitzondering
In afwijking hierop geldt dat voor een deel van initiatief Samenspel burgers-partners-overheid alleen de spelregel ‘Visie op Velsen’ van toepassing is. Dit initiatief vraagt extra inzet om nieuwe
werkwijzen te ontwikkelen en implementeren.
Publiekssamenvatting

De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste
schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting
2018. Uitgangspunt is en blijft een financieel gezond Velsen; met een sluitend financieel meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat
wordt geclassificeerd als ‘ruim voldoende’. In de nieuwe Strategische
Agenda 2020 staan de prioriteiten van de Visie op Velsen voor de komende
jaren vastgelegd. Het college zet in deze Perspectiefnota in op de versterking van de Visie op Velsen. De (nieuwe) beleidsvoorstellen zijn een eerste uitwerking van de in de strategische agenda benoemde prioriteiten;
bouwstenen voor de Visie op Velsen. Om krachtig in te zetten op de uitvoering van de agenda stelt het college voor om naast deze beleidsontwikkelingen de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de
Algemene Reserve. Het weerstandsvermogen blijft daarmee ruim boven de
door de raad gestelde norm. Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd
in de Visie op Velsen en het college stelt ook nieuwe initiatieven voor: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur
en Samenspel inwoners-partners-overheid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest / Dales
Registratienummer
B17.0183
Onderwerp
Bespreeknotitie Velsen internationaal
Besluit

De bespreeknotitie ‘Velsen Internationaal’ vast te stellen en ter bespreking
aan te bieden aan de raad.

Publiekssamenvatting

Op 11 mei 2017 heeft de raad de strategische agenda 2020 vastgesteld.
Deze agenda is een uitwerking van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk
Werken’ en bouwt voort op de strategische agenda 2013-2016. In de visie
wordt een toekomstbeeld beschreven waarin het ‘opbouwen van een internationaal netwerk’ als één van de manieren wordt genoemd om het toekomstbeeld uit de visie te bereiken.
Gezien de nieuwe leidraad en gezien externe ontwikkelingen is een gesprek met de raad over de toekomst van ons internationale beleid wenselijk. Het college onderscheidt een aantal pijlers onder de paraplu ‘Velsen Internationaal’. Deze pijlers zijn:
A. Projectmatige internationale samenwerkingsinitiatieven
B. Symbolische stedenbanden
C. Wereld en Samenleving
Voor deze pijlers legt het college graag een aantal dilemma’s en keuzeop-
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ties voor aan de raad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0176
Onderwerp
Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling
Noord-Hollands Archief
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en dit als zienswijze in te dienen
bij het Dagelijks Bestuur van het Noord-Hollands Archief.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief. Daarnaast wordt de jaarrekening
2016 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de ontwerpbegroting 2018 te plaatsen en stelt
de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0173
Onderwerp
Volgende stap kust informatiecentrum BRAK!
Besluit

1. De raad voor te stellen een go te geven voor het kustinformatiecentrum
BRAK! in de vorm van een groeimodel conform het stappenplan “Hoe
groeit BRAK!” (bijlage 1) met als eerste stap een tijdelijk BRAK!
2. De raad voor te stellen om het concept voor het kust informatiecentrum
zoals verwoord in bijlage 2, BRAK! IJmuiden, ga mee met het klimaat
vast te stellen als uitgangspunt voor het stap voor stap ontwikkelen van
het centrum.
3. De raad voor te stellen om het bedrag van € 2,9 mio dat conform het
raadsbesluit R15.012 van 5 maart 2015 is gereserveerd voor het Kust
Informatie en Innovatie Centrum onder dezelfde voorwaarden voor dit
doel te blijven reserveren, en over de besteding van dit bedrag conform
het stappenplan Hoe groeit BRAK! (bijlage 1) uiterlijk eind 2020 een
besluit te nemen.
4. De subsidie van € 170.000 per jaar die conform het raadsbesluit van
maart 2015 over gaat van het Pieter Vermeulen Museum naar BRAK!
aansluitend bij het groeimodel stapsgewijs over te brengen, te beginnen
met een bedrag van € 20.000 in 2018, € 40.000 in 2019 en € 60.000 in
2020.

Publiekssamenvatting

In maart 2015 heeft de raad van Velsen besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden.
Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Op basis van de resultaten hiervan
wordt nu aan de raad voorgesteld om een go te geven voor een groeimodel
voor BRAK! waarbij het centrum in een aantal jaren stap voor stap opgebouwd wordt. Op korte termijn kan dan gestart worden vanuit een tijdelijke
locatie waarbij belangrijke onderdelen van het concept getest kunnen worden. Tijdelijk BRAK! is onderdeel van tijdelijke activiteiten in IJmuiden aan
zee vooruit lopend op de realisatie van de kustvisie. Met deze placemaking
wordt gewerkt aan nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht van IJmuiden aan Zee. Op basis van de resultaten van tijdelijk BRAK! kan de raad
dan over enkele jaren besluiten over het al dan niet realiseren van een
permanent BRAK!.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Ven
B17.0179
Uitvoering coördinatiebesluit locatie Motorhuis

Besluit

Voor het oprichten van 10 woningen, de realisatie van een tuinmuur, het
veranderen van de weg en het kappen van 13 bomen op het perceel
Hoofdstraat 262 te Santpoort-Noord:
1. het ontwerpbestemmingsplan Motorhuislocatie
(NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1.O001) in procedure te brengen;
2. het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning in
procedure te brengen;
3. het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet Geluidhinder in procedure te
brengen;
4. het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit tot het verlenen van
de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet
Geluidhinder gelijktijdig ter inzage te leggen;
5. geen exploitatieplan voor te bereiden, omdat het verhaal van kosten
anderszins is verzekerd, namelijk door de anterieure exploitatieovereenkomst die tussen de initiatiefnemer en de gemeente is gesloten.

Publiekssamenvatting

De locatie Motorhuis aan de Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord wordt
herontwikkeld. Op 24 november 2016 heeft de raad besloten om voor deze
ontwikkellocatie een coördinatiebesluit vast te stellen. Hiermee is het mogelijk gemaakt om de verschillende besluiten die nodig zijn voor herontwikkeling van de locatie gelijktijdig voor te bereiden en gelijktijdig vast te stellen.
Sindsdien is voor de locatie een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en is
er door de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
Hiermee wordt het oprichten van 10 woningen, de realisatie van een tuinmuur, het veranderen van de weg en het kappen van 13 bomen beoogt.
Het college heeft besloten om de diverse ontwerpbesluiten (waaronder bestemmingsplan en omgevingsvergunning) ter inzage te leggen. Tijdens de
periode van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0180
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Duingebied
Besluit

1. de raad voor te stellen de nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ vast te stellen;
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Duingebied’ met identificatienummer (idn) NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-R001 gewijzigd vast te stellen, conform de nota behandeling van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’.

Het bestemmingsplan ‘Duingebied’ wordt geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’
en aangrenzende delen van enkele andere bestemmingsplannen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder met ingang van 28 oktober
2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 41 zienswijzen ontvangen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van
het perceel Middenduinerweg 89 (Ekogrön) en op de ontwikkeling aan de
Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan op enkele punten worden aangepast. Op 24 november 2016
heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen wat betrekking
heeft op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Als gevolg van dit
besluit kan de locatie niet langer meer deel uitmaken van het bestemmingsplan Duingebied. De plangrens is hier op aangepast.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Publiekssamenvatting
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Bal
B17.0174
Deelname Operatie Steenbreek

Besluit

Deel te nemen aan de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen gaat deelnemen aan de landelijke campagne Operatie Steenbreek om bewoners te stimuleren om versteende tuinen om te
vormen tot een groene tuin. De aanleiding hiervoor is de klimaatverandering waardoor we steeds vaker met extreme hoosbuien te maken krijgen.
Het riool kan bij extreme buien de hoeveelheid regenwater niet verwerken,
waardoor er water op straat blijft staan. Bijna de helft van het regenwater
(40%) is afkomstig van particuliere daken en tuinen. Het overige deel is afkomstig van wegen, pleinen en gemeentelijke gebouwen. De laatste jaren
is de trend zichtbaar dat tuinen steeds vaker volledig worden bestraat. Het
risico op het binnendringen van water in woningen, het volstromen van verdiepte parkeergarages of kelders neemt daardoor toe. Via Operatie Steenbreek worden bewoners geënthousiasmeerd en geïnformeerd over het belang van een groene in plaats van versteende tuin. Onder het motto “steen
eruit, plant erin” kan ook uitvoering worden gegeven aan het realiseren van
het bijenlint.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0181
Onderwerp
Nieuwe bodemkwaliteitskaart Tata Steel IJmuiden
Besluit

De 'Bodemkwaliteitskaart Tata Steel IJmuiden’ van 23 februari 2017 vast te
stellen.

Publiekssamenvatting

Op verzoek van Tata Steel heeft het college op 24 april 2012 voor het bedrijfsterrein van Tata Steel dat zich bevindt in de gemeente Velsen de ‘Bodemkwaliteitskaart Tata Steel bedrijfsterrein IJmuiden’ vastgesteld. Met de
bodemkwaliteitskaart is de algemene bodemkwaliteit van de bodem op het
Tata Steel bedrijfsterrein vastgelegd. De bodem is licht verontreinigd. Dit is
normaal bij bedrijfsterreinen zoals Tata Steel. Met de bodemkwaliteitskaart
kan Tata Steel volgens het Besluit bodemkwaliteit grond op verantwoorde
wijze hergebruiken zonder bodemonderzoeken te hoeven uitvoeren. Omdat
de bodemkwaliteitskaart vijf jaar geldig is heeft Tata Steel een nieuwe 'Bodemkwaliteitskaart Tata Steel IJmuiden' opgesteld. Met deze bodemkwaliteitskaart is de algemene bodemkwaliteit op het Tata Steel bedrijfsterrein
opnieuw vastgelegd. De bodem is wederom licht verontreinigd. Het college
heeft de nieuwe ‘Bodemkwaliteitskaart Tata Steel IJmuiden’ vastgesteld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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