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Onderwerp

Coll. Dales
B17.0328
Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017

Besluit

1. Het Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017 vast te stellen.
2. Het Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017 in werking te laten treden op
01 november 2017.

Publiekssamenvatting

Het college heeft besloten een nieuw reglement vast te stellen voor de burgerlijke stand. In het reglement worden zaken vastgelegd zoals de benoemingsperiode van een (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand, de voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis en de openstelling van de
burgerlijke stand. Tevens zijn twee extra bepalingen opgenomen in het nieuwe
regelement. Ten eerste het alleen beschikbare stellen van gratis trouwen voor
(bruids) paren waarvan één van partners als ingezetene van de gemeente Velsen is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Ten tweede zijn
reeds bestaande werkafspraken omtrent het voor één dag benoemen van een
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand geformaliseerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0324
Onderwerp
Principe akkoord cao gemeenten 1 mei 2017 -1 januari 2019
Besluit

In te stemmen met het principeakkoord cao gemeenten 2017-2019 en dit aan de
VNG kenbaar te maken.

Publiekssamenvatting

De VNG en de bonden hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord gesloten voor
een nieuwe cao gemeenten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.
In het akkoord zijn afspraken gemaakt over o.a. beloning, flexibiliteit en zekerheid, duurzame inzetbaarheid, harmonisatie verlof en bewust belonen. Aan de
gemeenten wordt gevraagd of ze wel of niet instemmen met het principeakkoord. De bonden houden ook een ledenraadpleging. Velsen stemt in met het
cao akkoord omdat de afspraken aansluiten bij het goed werkgeverschap wat
Velsen voor ogen heeft en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De loonafspraken passen binnen de begroting 2018. Het principeakkoord wordt definitief als het bestuur van de VNG en de vakbonden instemmen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0323
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Onderwerp

Rapportage onderzoek in het kader van art. 213a Gemeentewet naar: ‘effect
van heroverwegingen in bezwaar en beroep op de primaire processen inclusief
de beleidsontwikkelingen’

Besluit

1. Het rapport ‘Effecten van heroverwegingen in bezwaar en beroep op de
primaire processen inclusief de beleidsontwikkelingen’ vast te stellen.
2. Opdracht te geven om de aanbevelingen uit te voeren.

Publiekssamenvatting

In het kader van het jaarlijkse onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur, voortkomend uit artikel 213a van de gemeentewet, heeft het college onderzoek gedaan naar de effecten van heroverwegingen
in bezwaar en beroep op de primaire processen inclusief de beleidsontwikkelingen. In de rapportage zijn aanbevelingen opgenomen om de kwaliteit van de
primaire besluiten te verbeteren. Het college besluit het rapport vast te stellen
en de aanbevelingen uit te laten werken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0333
Onderwerp
Begroting 2018
Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De Begroting 2018 vast te stellen, inclusief:
a. de beleidsontwikkelingen ‘Bouwstenen Visie op Velsen’ voor een bedrag
van € 137.000, zoals vermeld in overzicht A;
b. de ‘Gewenste beleidsontwikkelingen’ voor een bedrag van
€ 372.000, zoals vermeld in overzicht B;
c. de autonome ontwikkelingen voor een bedrag van € 1.084.000, zoals
vermeld in overzicht C.
d. de verlaging van de interne rekenrente (omslagrente) van 3,0 % naar
2,75 %;
e. het opheffen van de reserve Decentralisaties en de dotatie van het saldo
van € 2.500.000 aan de reserve Sociaal Domein;
f. de dotaties en onttrekkingen aan de reserves zoals aangegeven in overzicht D;
g. het subsidieplafond voor 2018 vast te stellen ter hoogte van
€ 11.994.000 overeenkomstig de paragraaf H Subsidies;
h. het investeringsplan 2018 overeenkomstig paragraaf I Investeringen;
2. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2019-2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;
3. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten voor de
raad(sondersteuning). Voor 2018 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt
geautoriseerd € 1.503.000.
4. de tarieven lokale heffingen 2018 vast te stellen overeenkomstig de tabel in
bijlage 2 bij dit besluit.
Overzicht A – Bouwstenen Visie op Velsen van in totaal € 137.000
Bestaande uit de onderstaande verhoging van de lasten en bijbehorende dekking (-):
1. Innovatiebudget Sociaal Domein
Dekking: reserve Sociaal Domein
2. Streetcornerwork
3. Armoedebeleid
Compensatie Algemene Uitkering

€
€
€

475.000
- 475.000
80.000
300.000
- 300.000
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4. Indexering subsidie-instellingen
5. Garantiebanen
6. Langer zelfstandig wonen
Dekking binnen programma Sociaal Domein
7. Winkelloods
Dekking: reserve Winkel- en gevelfonds
8. Fonds duurzaamheid Velsen,
Dekking: vergoeding kosten
9. Omgevingsraad Schiphol
Dekking budget ruimtelijke ontwikkeling
10. IJmond samenwerking

€
€
€
€
€
€
€

52.000
70.000
15.000
- 15.000
35.000
- 35.000
100.000
- 100.000
8.000
- 8.000
50.000

Overzicht B – Gewenste beleidsontwikkelingen van in totaal € 372.000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nieuwe prestatieafspraken wonen
€
Diversiteit is prioriteit
€
Onderzoek Wijckerpoort
€
Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners€
Restwarmte Tatasteel
€
Verdere ontwikkeling P&C documenten
€
Informatie-gestuurd werken
€
Beveiliging ICT omgeving
€

30.000
40.000
10.000
4.000
15.000
33.000
80.000
160.000

Publiekssamenvatting

Het college biedt de Begroting 2018-2021 aan uw raad aan. Het is de laatste
begroting van de bestuursperiode met als motto ‘Samen verder bouwen aan
Velsen’. Deze bestuursperiode is er gebouwd aan Velsen, zowel in ‘stenen
en asfalt’ als op het gebied van duurzaamheid en Sociaal Domein. Kaders
voor de verdere ontwikkeling van Velsen zijn uitgewerkt in de Strategische
agenda 2020 en de Perspectiefnota 2017. Om meer invulling te geven aan
de wens van de raad om meer ‘te sturen op hoofdlijnen’ is de opzet van de
begroting gewijzigd; minder programma’s en alleen de speerpunten van het
jaar 2018 worden toegelicht. De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het jaar 2018 en een doorkijk naar de drie volgende jaren. Het versterken van de Visie op Velsen staat centraal. Voor het opstellen
is de Perspectiefnota 2017 kaderstellend geweest, daarnaast zijn overige
ontwikkelingen, zoals de meicirculaire 2017 verwerkt. De Begroting 20182020 laat een mooi perspectief voor de toekomst van Velsen zien: een gezonde financiële positie en ruimte om verder te bouwen aan de Visie op Velsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0322
Onderwerp
Belastingverordeningen 2018
Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de volgende verordeningen vast te stellen:
a. de verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018;
b. de verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2018;
c. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018;
d. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018;
e. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen
2018;
f. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2018;
g. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018;
h. de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting
2018;
i. de verordening op de heffing en invordering van leges 2018;
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j. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018;
k. de verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2018;
l. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
2018;
m. de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen
2018;
2. deze verordeningen in werking te laten treden per 1 januari 2018;
3. de belastingverordeningen 2017 in te trekken met ingang van 1 januari 2018
met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten, die
zich voor 1 januari 2018 hebben voorgedaan.
Publiekssamenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor de belastingverordeningen 2018 vast te
stellen. De tarieven in de belastingverordeningen zijn in overeenstemming met
de begroting 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Portefeuillehouder
Coll. Verk / Ven
Registratienummer
B17.0317
Onderwerp
Onderzoeksplan artikel 213a GW 2017 Flitsvergunningen
Besluit

Het Onderzoeksplan 2017 gemeente Velsen, onderzoeken in het kader van
artikel 213a GW vast te stellen

Publiekssamenvatting

Het college stelt jaarlijks een onderzoeksplan vast voor de uitvoering van onderzoeken in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. Dit artikel verplicht
het college tot het periodiek onderzoeken van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Er wordt onderzocht of de pilot flitsvergunningen
in de gemeente Velsen heeft geleid tot een betere dienstverlening (hogere klanttevredenheid) en efficiëntere inzet van middelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0330
Onderwerp
Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit zee naar en
in ondergrondse terrein TATA Steel (project Q10)
Besluit

Voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor het project aanleggen van
gasleidingen vanuit zee naar en in het ondergrondse terrein van TATA Steel
(project Q10), waarbij het Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag is:
- de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van de bestemmingsplannen Zeezicht en Industrieterrein Tata Steel.

Publiekssamenvatting

Het project genaamd Q10 tot het aanleggen van leidingen en het oprichten van
een gasbehandelingsinstallatie op het terrein van TATA Steel is gelegen in de
gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In Velsen worden ondergrondse
gasleidingen aangelegd. Dit is in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Het Ministerie van EZ is bevoegd gezag voor de verlening van
de omgevingsvergunning. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend moet op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen verlenen voor het strijdig planologisch gebruik aangezien het project deels wordt uitgevoerd op Velsens
grondgebied. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen met bijbehorende
stukken heeft zes weken ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen
ingediend. Op basis van de inhoudelijke beoordeling van het project stelt het
college de raad voor tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0331
Onderwerp
Zienswijze complexmatige verkoop De Komeet IJmuiden
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Besluit

Een positieve zienswijze te geven op de voorgenomen verkoop van het wooncomplex De Komeet in IJmuiden door Elan Wonen.

Publiekssamenvatting

Woningcorporatie Elan Wonen heeft besloten haar woningcomplex De Komeet
in IJmuiden (hoek Planetenweg-Grahamstraat) te verkopen en vraagt de gemeente om haar mening hierover. Het betreft een woontoren met 60 appartementen (35 sociale huurwoningen, 25 vrije sectorhuurwoningen) met 60 parkeerplaatsen en een bedrijfsruimte. Voorwaarde van Elan Wonen is dat de
nieuwe eigenaar het complex de eerste zeven jaar blijft verhuren. Dit heeft geen
consequenties voor de huurcontracten van de huidige bewoners. De gemeente
staat hier positief tegenover omdat voor tenminste zeven jaar de differentiatie op
de woningmarkt blijft behouden, het huurders de mogelijkheid geeft om wooncarrière te maken en het de middeninkomens meer mogelijkheden geeft om een
woning te huren. De gemeente wil graag in gesprek met de nieuwe eigenaar om
afspraken te maken over de toekomst van dit complex na de eerste zeven jaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0329
Onderwerp
Vaststellen evaluatie Bodemagenda 2011-2016 gemeente Velsen
Besluit

1. De evaluatie van de bodemagenda 2011-2016 gemeente Velsen vast te
stellen;
2. Geen nieuwe Bodemagenda op te stellen.

Het college heeft op 13 december 2011 de ‘Bodemagenda 2011-2016 gemeente Velsen vastgesteld. De Bodemagenda omvat een aantal doelstellingen die invulling geven aan de gewenste verbreding van het bodembeleid: het saneren
van risicovolle bodemverontreinigingen, het stimuleren van bodem als energiebron bij nieuwbouw, gebiedsgericht grondwaterbeheer, duurzaam hergebruik
van grond en het ontsluiten van bodeminformatie. Vanwege het verstrijken van
de looptijd is de Bodemagenda geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de bodemverontreinigingen door sanering geen risico voor de volksgezondheid meer
vormen, het stimuleren van bodemenergie in de advisering over duurzaam bouwen door Omgevingsdienst IJmond is geïntegreerd, het gebiedsgericht grondwater vooralsnog binnen de wettelijke kaders en technische mogelijkheden niet
haalbaar is, het duurzaam hergebruik van grond geborgd is in de Nota bodembeheer en de ontsluiting van bodeminformatie voor derden is geoptimaliseerd.
Op basis van deze evaluatie, de intrede van een nieuw landelijke Bodemconvenant 2016-2020 met daarin het uitvoeringskader voor die periode heeft een
nieuwe Bodemagenda geen meerwaarde. Wel zal een verkenning naar een 3D
bodemkaart worden uitgevoerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Publiekssamenvatting
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