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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 21 augustus 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0276
Gedeeltelijke herroeping aanwijzingsbesluit
Hondenlosloopplaatsen Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en
Watertorenpark

Besluit

Het college besluit:
1. Het aanwijzingsbesluit 'Hondenlosloopplaatsen Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en Watertorenpark' te wijzigen conform het aanwijzingsbesluit 'Hondenlosloopplaatsen Burgemeester Rijkenspark,
Park Velserbeek en Watertorenpark 21 augustus 2018';
2. Dit besluit daags na publicatie in werking te laten treden;
3. De initiatiefneemster van de petitie per brief over het besluit te informeren;
4. De formatie-uitbreiding van het Team Handhaving Openbare Ruimte terug te draaien.

Publiekssamenvatting

Op 27 maart 2018 besloot de gemeente de hondenlosloopplaatsen in het
Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en het Watertorenpark te verkleinen, dan wel te verplaatsen. Ongeveer 30 hondenbezitters dienden bezwaar in tegen dit besluit. Daarnaast kreeg de gemeenteraad een petitie,
ondertekend door ruim 1800 mensen, aangeboden tegen het besluit. Op 19
juli 2018 heeft een deel van de bezwaarmakers en de initiatiefneemster van
de petitie tijdens een hoorzitting de bezwaren mondeling toegelicht. Naar
aanleiding daarvan besluit het college het aanwijzingsbesluit gedeeltelijk te
herroepen (in te trekken). Het besluit blijft in stand voor het Watertorenpark,
met het oog op de belangen van de bewoners van het Watertorenpark. Na
de zomer inventariseert het college de belangen van zowel hondenbezitters
als bewoners en andere gebruikers van de parken. Die inventarisatie leidt tot
een nieuw aanwijzingsbesluit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0251
Onderwerp
Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Besluit

De raad voor te stellen het gereserveerde bedrag ten behoeve van de sociaal-culturele basisinfrastructuur van € 1 miljoen beschikbaar te stellen.
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Publiekssamenvatting

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat inwoners ook in de toekomst
goed gebruik kunnen maken van allerlei activiteiten op het gebied van welzijn, kunst en cultuur. Dit is eerder afgesproken in de Visie op Velsen. Verschillende organisaties die deze activiteiten organiseren zitten nu in verouderde gebouwen die soms niet goed geschikt zijn. Om er voor te zorgen dat
er in de toekomst goede, multifunctionele gebouwen zijn moet er een flink
aantal aanpassingen gedaan worden. Daarvoor is al eerder, in de perspectiefnota 2017, 1 miljoen euro gereserveerd onder de noemer ‘fonds sociaalculturele basisinfrastructuur’. Het college stelt de raad nu voor dit gereserveerde bedrag vrij te geven om een aantal verbouwingen te kunnen starten.
Het gaat bijvoorbeeld om Stichting Welzijn Velsen en de Bibliotheek Velsen
die nauwer willen samenwerken en daarvoor een goede, gezamenlijke huisvesting zoeken. In totaal zijn zes maatschappelijke instellingen betrokken bij
een onderzoek naar hoe de toekomstige huisvesting er uit moet zien. Resultaat is uiteindelijk ‘maatschappelijk vastgoed’ dat optimaal is uitgerust voor
de toekomst zodat er een mooi aanbod van welzijn, kunst en cultuur kan blijven bestaan voor de inwoners van Velsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0273
Onderwerp
Deelname aan de landelijke aanbesteding GGI-Veilig
Besluit

Deel te nemen aan de landelijke aanbesteding GGI-Veilig voor producten en
diensten met betrekking tot veiligheids- en privacy-maatregelen voor de informatievoorziening

.
Publiekssamenvatting

De VNG verzorgt voor gemeenten de aanbesteding van de raamcontracten
1
voor GGI -Veilig. GGI-Veilig verhoogt de digitale weerbaarheid van gemeenten in belangrijke mate. Het voornaamste onderdeel is een systeem dat continu het verkeer in de IT-systemen van Velsen volgt en waarschuwt als er
verdachte dingen gebeuren. De VNG voert mede namens de gemeente Velsen de aanbesteding uit en sluit raamcontracten af met leveranciers. De
gemeente moet gebruikmaken van die raamcontracten en kan dus geen
vergelijkbare producten en diensten afnemen buiten die raamcontracten.
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0278
Onderwerp
Citymarketing, van gemeente naar gemeenschap.
Besluit
1. De raad voor te stellen 200.000 euro beschikbaar te stellen, voor het
impulsproject Citymarketing in 2019, ten laste van de reserve Visie op
Velsen.
2. De activiteiten die betrekking hebben op Citymarketing vanaf 2019 te
laten verrichten door de Stichting Citymarketing Velsen waarin lokale
ondernemers en organisaties vertegenwoordigd zijn vanuit wonen, werken en bezoeken.
Publiekssamenvatting

De gemeente is in 2017 gestart met het inzetten van citymarketing om de
kernkwaliteiten, zoals vastgelegd in de Visie op Velsen 2025, beter en
scherper bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. Doel is het behouden en aantrekken van bedrijven, bewoners en bezoekers. De citymarketing is gestart vanuit de gemeente waarbij vooral is ingezet op het verbeteren van het imago en de bekendheid van IJmuiden. Het college vindt het belangrijk dat citymarketing ook in de komende jaren wordt uitgevoerd en dat
er vanuit de samenleving draagvlak en betrokkenheid is. Daarom heeft het
college besloten om vanaf 2019 de activiteiten die betrekking hebben op ci-

Pagina 2 van 5

tymarketing te laten verrichten door de Stichting Citymarketing Velsen in oprichting. De raad wordt voorgesteld om 200.000 euro uit de Visie op Velsengelden beschikbaar te stellen voor 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0275
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Orionweg
Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:
1. De nota ‘behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Orionweg’
vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan ‘Orionweg’ met identificatienummer
NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG-R001 vast te stellen.

.
Publiekssamenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Orionweg
vast te stellen. Het voorziet in de bouw van drie flatgebouwen van 6,8 en 10
verdiepingen, in plaats van het onlangs gesloopte flatgebouw van 12 verdiepingen. Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg heeft ter inzage gelegen en
er zijn 28, vrijwel identieke, zienswijzen ingediend. Op twee na zijn de
zienswijzen afkomstig van bewoners van de naastgelegen Orionflat. De
zienswijzen hebben betrekking op vermindering van zonlicht en schaduwwerking op de woningen. Onderzocht is of verplaatsing van de twee hoogste
gebouwen verbetering oplevert voor de schaduwwerking. Omdat dit beperkt
het geval is stelt het college de raad voor het bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld kan Woningbedrijf Velsen met de bouw beginnen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0279
Onderwerp
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning in
afwijking van het bestemmingsplan en het kappen van vijf bomen op het
perceel Anna van Burenlaan 8 te Santpoort-Zuid.
Besluit

Het college besluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning en het kappen van vijf bomen op het perceel Anna van Burenlaan 8 te Santpoort-Zuid als volgt:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad in procedure
te brengen en de raad overeenkomstig te informeren;
2. het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning in
procedure te brengen voor de activiteiten;
 het bouwen van een bouwwerk (oprichten van een woning);
 strijdig planologisch gebruik, en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan Santpoort - Zuid, krachtens het bepaalde in artikel 2.1 juncto
2.12, lid 2, sub ‘a’ onder 3 Wabo;
 houtopstand te vellen of te doen vellen.

Publiekssamenvatting

Voor de sloop- en nieuwbouw van een woning op het perceel Anna van Burenlaan 8 te Santpoort Zuid is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De woning wordt voor meer dan 50% van de oppervlakte buiten het
bouwvlak geplaatst. Dit is strijd met het bestemmingsplan Santpoort-Zuid.
Voor de bouw van de nieuwe woning worden vijf bomen gekapt. De aanvraag omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Medewerking kan, in afwijking van het bestemmingsplan, alleen
worden verleend met toepassing van de uitgebreide procedure van de Wabo
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, dient het ontwerp van de ‘verklaring van geen
bedenking’ van de raad en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze termijn kan een ieder
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zienswijzen indienen. Voordat het college definitief beslist op de aanvraag
dient de raad een ‘verklaring van geen bedenking’ af te geven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0269
Onderwerp
Concept huisvestings Programma en -Overzicht 2019
Besluit

Het college besluit:
1. het concept-huisvestingsprogramma en concept-huisvestingsoverzicht
2019 vast te stellen;
2. het concept-huisvestingsprogramma en concept-huisvestingsoverzicht
2019 voor Op Overeenstemming Gericht Overleg voor te leggen aan de
besturen van de scholen.

Publiekssamenvatting

Gemeenten hebben een wettelijke "zorgplicht" om voldoende en adequate
huisvesting voor het onderwijs in stand te houden.
De besturen van de scholen dienen jaarlijks aanvragen in voor voorzieningen in het kader van onderwijshuisvesting. Het college besluit het concepthuisvestingsprogramma en -overzicht 2019 vast te stellen en met de besturen van de scholen te bespreken
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0270
Onderwerp
Vrijgeven kredieten uitbreiding basisschool de Zefier in IJmuiden, herschikking scholen Velserbroek en gebruiksklaar maken gebouw Duin en Kruidbergmavo voor medegebruik door Ichthus Lyceum.
Besluit

Het college besluit:
1. Voor de uitbreiding van bs. De Zefier een krediet vrij te geven van
€ 400.000,- incl. btw uit het investeringsplan 2018 en € 500.000,- uit het
investeringsplan 2019, onder voorwaarde dat de gemeenteraad de begroting 2019 ongewijzigd vaststelt.
2. Voor de herschikking onderwijsgebouwen Velserbroek een krediet vrij
te geven van in totaal € 2.200.000,- uit de investeringsplannen 2016,
2017 en 2018.
3. Voor het gebruiksklaar maken van gebouw Duin en Kruidbergmavo
voor medegebruik door het Ichthus Lyceum een krediet vrij te geven
van € 49.500,- incl. btw uit het investeringsplan 2018 en € 49.500,- uit
het investeringsplan 2019, onder voorwaarde dat de gemeenteraad de
begroting 2019 ongewijzigd vaststelt.

Publiekssamenvatting

De Gemeenteraad heeft in december 2015 het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 vastgesteld. In dit Masterplan staat voor de jaarschijven
2016, 2017 en 2018 herschikking onderwijsgebouwen Velserbroek opgenomen. In april 2018 besloot het college om het gebouw van basisschool De
Zefier met 400 m² uit te breiden. In mei 2018 besloot het college om het gebouw van de Duin en Kruidbergmavo gebruiksklaar te maken voor medegebruik door het Ichthus Lyceum, beiden gevestigd in Driehuis. Het college
geeft nu de daarvoor de benodigde kredieten vrij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0277
Onderwerp
Verzoek bestuur stichting Atlant om vergoeding interne verbouwingskosten
bij basisschool De Zefier in IJmuiden
Besluit

De aanvraag vergoeding bouwkosten te honoreren en een bedrag van
maximaal € 6.750,- incl. btw toe te kennen.
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Publiekssamenvatting

Basisschool De Zefier in IJmuiden blijft groeien. In april 2018 besloot het
college om het gebouw van de Zefier met 400 m² uit te breiden. Totdat de
uitbreiding in gebruik kan worden genomen maakt de Zefier gebruik van
leegstaande lokalen bij de Pleiadenschool in IJmuiden. De Zefier heeft, om
het komende schooljaar alle leerlingen te kunnen huisvesten, 9 klaslokalen
nodig. De Zefier heeft nu de beschikking over 8 klaslokalen. Het bestuur van
de Stichting. Atlant heeft een verzoek ingediend voor vergoeding van de
verbouwingskosten van de mediatheek en lerarenruimte tot klaslokaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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