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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0234
Rapportage informatiebeveiligingsbeleid werkeenheid burgerzaken 2016

Besluit

De rapportage informatiebeveiligingsbeleid Burgerzaken 2016 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP) in het kader van de eisen die gesteld worden aan
het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Velsen. Uit de rapportage blijkt dat er ten aanzien van het gebruik en de verantwoordelijkheid met
betrekking tot de BRP voldoende risicobewustzijn aanwezig is. Er zijn voor
het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de BRP controles uitgevoerd.
Uit de resultaten blijkt dat de werkeenheid Burgerzaken de interne controle
werkzaamheden op orde heeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0240
Onderwerp
Notitie ‘Groeimodel doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein’
Besluit

De Notitie ‘Groeimodel doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein’ als richtinggevend kader voor de verdere uitwerking van de toegang tot het sociaal
domein vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het is belangrijk dat het voor iedere inwoner duidelijk is waar hij terecht kan
voor informatie, advies en vraagverheldering over onderwerpen op het gebied van ondersteuning en participatie. Het groeimodel werkt hier in een
aantal stappen toe door een meer integrale toegang in het sociaal domein
te creëren voor inwoners.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0239
Onderwerp
Voornemen tot verlaging subsidie peuterspeelzalen en voorschoolse educatie 2018 en beëindiging subsidierelatie peuterspeelzalen en voorschoolse
educatie 2019
Besluit

1. Mee te delen aan Stichting Welzijn Velsen dat de subsidie voor de onderdelen peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie met ingang
van 2018 verlaagd wordt met € 280.000;
2. Mee te delen aan Stichting Welzijn Velsen dat de subsidie voor de onderdelen peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie met ingang

van 1 januari 2019 beëindigd wordt.
Publiekssamenvatting

Op 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking. Deze wet regelt dat het verschil in regelgeving, financiering en kwaliteitseisen van voorschoolse voorzieningen gelijk getrokken wordt. Ouders, die daarvoor in aanmerking komen, kunnen dan ook
voor peuterspeelzaalwerk een beroep doen op kinderopvangtoeslag van
het rijk. Het rijk neemt op deze wijze een deel van de financiering over. Dit
betekent dat de subsidie aan Stichting Welzijn Velsen voor het peuterspeelzaalwerk in een paar jaar wordt afbouwd. Door het tijdig informeren
wordt SWV een voldoende redelijke termijn gegund om hun bedrijfsvoering
hier op aan te passen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0168
Onderwerp
Bestemmingsplan Santpoort-Noord
Besluit

de raad voor te stellen:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Santpoort Noord' vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Santpoort-Noord, met identificatienummer
NL.IMRO.0453.BP1500SANTPOORTNO1-R001, vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Met ingang van 3 maart 2017 heeft het bestemmingsplan Santpoort-Noord
in ontwerp gedurende zes weken ter visie gelegen. Op het bestemmingsplan zijn 13 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn vervat in de Nota
van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan ‘Santpoort-Noord’, die als
bijlage is toegevoegd. Een aantal zienswijzen geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd conform
de Nota van beantwoording zienswijzen. Het bestemmingsplan kan door de
raad gewijzigd worden vastgesteld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0241
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Besluit

1. de inspraakrapportage voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
vast te stellen;
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor ter visielegging;

Publiekssamenvatting

Het voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost heeft gedurende zes
weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode is gelegenheid geboden om
inspraakreacties op het plan kenbaar te maken. Ook is het plan voor advies
toegezonden aan de wettelijke overlegpartners. Er zijn 14 reacties ingediend op het plan. Deze reacties hadden voor een deel betrekking op verschillende individuele gevallen en voor een deel op de wijzigingsbevoegdheid die een uitbreiding mogelijk maakt van de Albert Heijn supermarkt. De
binnengekomen inspraak- en overlegreacties zijn opgenomen en beantwoord in de “Inspraakrapportage voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden
Oost”. De uitkomsten van de inspraak zijn waar relevant verwerkt in het
voorontwerpbestemmingsplan, dat nu de status van ontwerpbestemmingsplan krijgt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0225
Onderwerp
Quickscan nieuwe locatie Kleinschalig Opdrachtgeverschap
Besluit

1. De (financiële) haalbaarheid van de locatie Van Diepenstraat op basis
van de quickscan verder te onderzoeken voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap.

2. De raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen van € 116.000,- om de (financiële) haalbaarheid verder te onderzoeken voor de ontwikkeling van de Van Diepenstraat als locatie
voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap
3. De raad voor te stellen een deel van de grond op de locatie Van Diepenstraat van de classificatie ‘behouden groen met groencompensatie’
te veranderen in ‘niet te behouden groen’ en bovengenoemd groen te
compenseren door kwaliteitsverbetering van het nieuw aan te leggen
groen, onder voorbehoud van een definitief besluit tot ontwikkeling van
deze locatie als locatie voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap na de
volgende fase.
4. Op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet geheimhouding op
te leggen ten aanzien van de financiële haalbaarheidsanalyse Van
Diepenstraat in verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2,
sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en derden).
5. De raad voor te stellen om de door het college opgelegde geheimhouding van de financiële haalbaarheidsanalyse Van Diepenstraat te bekrachtigen.
In maart 2016 is de gemeente Velsen gestart onder de noemer van ‘ Pionieren in IJmuiden’ met de verkoop van grondkavels en kluswoningen zodat particulieren binnen de gemeente hun eigen droomhuis konden bouwen. Dit was een pilot en vanwege de grote animo is een nieuwe locatie in
een quickscan onderzocht op haalbaarheid. Het gaat om grondkavels aan
de Van Diepenstraat in Velsen Noord. Het college wordt voorgesteld op basis van de uitgevoerde quickscan de haalbaarheid van de locatie verder te
onderzoeken in de volgende fase. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet en groencompensatie aangevraagd bij de raad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0237
Onderwerp
Tijdelijke omleiding route gevaarlijke stoffen
Publiekssamenvatting

Besluit

Het college besluit de omleidingsroute via de Rijk de Waalweg / Velsertraverse / Lijndenweg/Basisweg / Wijkermeerweg/ Concordiastraat/ Noordersluisweg/Staalhavenweg/Wenckebachstraat(west) aan te wijzen als route
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de periode van zaterdag 1 juli
07:00u tot zondag 2 juli 05:00u.

Publiekssamenvatting

Vanwege herstelwerkzaamheden aan de spoorwegovergang door Prorail is
de Wenckebachstraat tussen de Rijk de Waalweg (N197) en de Grote
Hout- of Koningsweg afgesloten voor autoverkeer richting Grote Hout- of
Koningsweg.Dit vindt plaats van zaterdag 1 juli 07:00u tot zondag 2 juli
05:00u. Voor de bereikbaarheid van Tata, de pont en de sluizen wordt een
omleidingsroute ingesteld. Het college besluit om deze route gedurende
genoemde periode ook aan te wijzen als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als de werkzaamheden door omstandigheden niet in de genoemde periode kunnen worden uitgevoerd, worden deze doorgeschoven
naar een volgend weekeind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0236
Onderwerp
Wijziging van de Nadere regels tegemoetkoming meerkosten 2017 Gemeente Velsen
Besluit

1. de Nadere regels Tegemoetkoming meerkosten 2017 gemeente Velsen
te wijzigen overeenkomstig de bijlage;
2. de wijziging in werking te laten treden op de dag na publicatie.

Publiekssamenvatting

Velsen verstrekt een tegemoetkoming aan personen met een beperking of
chronische psychische of psychosociale problemen, die als gevolg daarvan
meerkosten hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als zij extra verwarmingskosten hebben of hogere kosten omdat kleding eerder slijt dan bij
mensen zonder beperking of chronische ziekte. Het UWV verstrekt een
soortgelijke tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. In de huidige nadere regels is het ontvangen van die tegemoetkoming van het UWV als
weigeringsgrond opgenomen. Aangezien die een stuk lager is dan de gemeentelijke tegemoetkoming en dit voor ongelijkheid zorgt, heeft het college besloten de nadere regels aan te passen. Hierdoor krijgen diegenen die
de tegemoetkoming van het UWV ontvangen en aan onze gemeentelijke
voorwaarden voldoen, een aanvulling tot de hoogte van de gemeentelijke
tegemoetkoming.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

