PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 18 juli 2017
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder R. te Beest
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 18 juli 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0255
Vaststellen regeling briefadres gemeente Velsen 2017

Besluit

1. De regeling briefadres gemeente Velsen 2017 vast te stellen;
2. De regeling briefadres gemeente Velsen 2015 in te trekken;
3. Deze besluiten in werking te laten treden op de dag na publicatie.

Publiekssamenvatting

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 mei 2017 Socius
Maatschappelijk Dienstverleners, Plein 1945 nr. 10 als instelling
aangewezen als adres waar men briefadres kan houden. Bij uitzonderlijke
omstandigheden kan een persoon die zijn woonadres heeft in een
instelling, of die dak- of thuisloos is, in plaats van zijn woonadres een
briefadres houden bij Socius. Om dit mogelijk te maken, moet de regeling
briefadres Velsen 2015 worden herzien. De regeling briefadres gemeente
Velsen 2017 maakt het voor het college mogelijk voorwaarden te stellen
aan diegene die briefadres houdt bij een instelling als bedoeld in artikel
2.42 lid b van de wet basisregistratie personen (BRP).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0253
Onderwerp
Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen – Toegankelijk. Altijd. Voor
iedereen.
Besluit

De Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen – Toegankelijk. Altijd. Voor
iedereen. vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Dienstverlening ontstaat daar waar er contact is tussen de gemeente met
een inwoner of bedrijf. Het zijn de momenten waar vertrouwen gecreëerd of
beschadigd wordt. Het creëren van vertrouwen is onlosmakelijk verbonden
met goede dienstverlening. Maar wat is nu goede dienstverlening? Hier
kunnen de meningen over verschillen. De Leidraad Dienstverlening is
opgesteld om aan te geven hoe de gemeente dit ziet. In de leidraad staat
aangegeven dat de dienstverlening van onze organisatie er toe leidt dat
iedereen zich welkom, gezien, gehoord en geholpen voelt. Voor de
gemeente betekent dit dat zij toegankelijk wil zijn, altijd en voor iedereen.
De Velsenaar weet de gemeente goed te vinden, stapt gemakkelijk op de
gemeente af en wordt ook nog eens goed geholpen. Houdt de Velsenaar
hier een goed gevoel aan over, dan is de dienstverlening geslaagd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0258
Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond

Besluit

Op voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de openbare scholen in Beverwijk,
Heemskerk en Velsen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond de raad voor te stellen de heer R. Zaal uit Heerhugowaard te
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van voornoemde stichting.

Publiekssamenvatting

Binnen de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond is een vacature ontstaan. De raden van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen, dienen conform de statuten van de Stichting de
leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Op voordracht van de
oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van
de openbare scholen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen wordt de
gemeenteraad voorgesteld de heer R. Zaal uit Heerhugowaard te
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0265
Onderwerp
Huisvesting basisscholen De Zefier en Parnassiaschool schooljaar 2017 2018
Besluit

1. Toestemming te geven dat de Zefier het schooljaar 2017-2018 ruimte
huurt bij wijkcentrum de Dwarsligger in IJmuiden;
2. Toestemming te geven dat de Parnassiaschool in Santpoort-Noord
ruimte huurt bij het Hospice in Santpoort-Noord.

Publiekssamenvatting

De basisscholen De Zefier in IJmuiden en Parnassia in Santpoort-Noord
groeien beide dusdanig dat niet alle leerlingen het komend schooljaar
2017-2018 in de eigen gebouwen kunnen worden gehuisvest. Het bestuur
heeft bij het college een verzoek ingediend om het komende ruimtegebrek
op te lossen. Het college besluit dat de Zefier het komende schooljaar een
ruimte in gebruik neemt bij buurtcentrum de Dwarsligger in IJmuiden en de
Parnassisaschool een ruimte huurt bij de Hospice in Santpoort-Noord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven / Bal
Registratienummer
B17.0261
Onderwerp
Actualisering regionale verkeers- en milieukaart IJmond
Besluit

De geactualiseerde regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) IJmond
2016-2030 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) IJmond is een verkeers- en
milieumodel dat de hoeveelheid verkeer op het wegennet in de IJmond in
kaart brengt en de daaraan gerelateerde emissies en geluidsbelastingen.
De RVMK kan als ondersteunend beleidsinstrument worden gebruikt bij
studies op het gebied van verkeer, milieu en ruimtelijke ordening.
Actualisering van de RVMK vindt elke 5 jaar plaats op grond van recente
basisinformatie, zoals verkeerstellingen, sociaal-economische gegevens en
landelijke economische groeiscenario’s. De RVMK had als basisjaar 2011
en prognosejaar 2020. Het college heeft nu een nieuw RVMK IJmond
vastgesteld, met als basisjaar 2016 en twee verschillende groeiscenario’s
voor het prognosejaar 2030.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal / Verk
Registratienummer
B17.0256
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Onderwerp

Vaststellen inspraakrapportage Herinrichting Velserduinplein

Besluit

De inspraakrapportage en het definitief ontwerp “Herinrichting Velserduinplein” vast te stellen, inclusief de opstelling van de weekmarkt
IJmuiden.

Publiekssamenvatting

In overleg met de marktcommissie en het wijkplatform is een voorlopig
inrichtingsplan gemaakt van het Velserduinplein. In dit plan is een goed
compromis gevonden tussen parkeerfunctie, marktopstelling en ruimtelijke
kwaliteit. Het noordelijk deel van het plein is ook bij de herinrichting
betrokken. Dit deel behoudt de parkeerfunctie maar zal door beplanting en
grasstenen een groener aanzien krijgen. Deze werkzaamheden zullen
starten in het tweede kwartaal van 2018. De werkzaamheden aan het
zuidelijk deel starten in september. Op het voorlopig ontwerp van het plein
is de mogelijkheid tot inspraak geboden. Een aantal aandachtspunten is
naar voren gebracht en verwerkt in het definitieve ontwerp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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