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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 25 september 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0310
Openbaar week later via besluitenlijst
Instellen 3 parkeerschijfzones centrum Santpoort-Noord

Besluit

Drie parkeerschijfzones in het winkelgebied van Santpoort-Noord permanent in te stellen overeenkomstig verkeersbesluit 18.009.

Publiekssamenvatting

Winkeliersvereniging Santpoort-Noord heeft de gemeente gevraagd iets te
doen aan het gebrek aan parkeergelegenheid voor winkelend publiek. Hiertoe is een proef gedaan met drie parkeerschijfzones (‘blauwe zones’) op
delen van de Hoofdstraat, Hagelingerweg en Burgemeester Weertsplantsoen. De evaluatie van deze proef bestond uit parkeertellingen en een parkeerenquête die onder 421 huishoudens in de directe omgeving is verspreid. Uit de evaluatie blijkt dat er meer parkeergelegenheid in het centrum beschikbaar blijft voor het winkelend publiek. Een gevolg is wel dat
omwonenden daardoor overdag deels in omliggende straten moeten parkeren. Uit de parkeertellingen is gebleken dat dit daar niet leidt tot onacceptabele parkeerdruk. Daarom worden de drie parkeerschijfzones permanent
ingesteld. Op basis van de evaluatie wordt in de permanente situatie de
parkeerschijfzone in de Hoofdstraat verkleind en valt de maandag buiten
het tijdvenster van alle drie de parkeerschijfzones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0308
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Herinrichten Kennemerplein en Van Poptaplantsoen; vaststellen definitief
ontwerp en inspraakrapportage
Besluit

1. Het definitief ontwerp ''Herinrichting Kennemerplein en Van Poptaplantsoen'' en de bijbehorende inspraakrapportage vast te stellen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 1.262.300,-,
te dekken uit de investeringslijst, jaarschijf 2016, en een subsidie van
provincie Noord-Holland.

Publiekssamenvatting

Om de verkeerscirculatie te verbeteren en de belasting op de Lange
Nieuwstraat te verminderen is door de gemeenteraad op 1 juni 2017 besloten tot de uitvoering van enkele maatregelen. Een maatregel die betrekking
heeft op dit project is het aanleggen van een verbinding tussen de Julianakade en het Moerbergplantsoen via de Homburgstraat, het Van Poptaplant-
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soen en het Kennemerplein. Ook de staat van onderhoud van riool, openbare verlichting en straatmeubilair is reden tot herinrichting. In samenspraak met een klankbordgroep uit de buurt is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op het voorgestelde ontwerp zijn 13 inspraakreacties ontvangen die
in de inspraakrapportage worden toegelicht. De reacties hebben geleid tot
wijzigingen in het ontwerp. Het college heeft besloten het ontwerp vast te
stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0307
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018
Besluit

1. De Subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018 vast te stellen.
2. De subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018 de dag na publicatie in
werking laten treden.

Publiekssamenvatting

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 op 21 augustus jl. besloten om vanaf
2019 de activiteiten die betrekking hebben op citymarketing te laten verrichten door de Stichting Citymarketing Velsen i.o.. Ook is toen besloten om
de activiteiten te bekostigen via subsidie. In de subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018 leggen we nu vast waarop de gemeente wil sturen en
hoe getoetst zal worden of de gewenste resultaten (zoals het verbeteren
van het imago van IJmuiden) uiteindelijk bereikt worden. De subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Velsen
2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0309
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Zienswijze deelnemingen Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen aan
WoningNet en Woonservice Kennemerland
Besluit

Een positieve zienswijze te geven op de deelname van Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen aan WoningNet en Stichting Woonservice Kennemerland.

Publiekssamenvatting

Vanaf januari 2019 werken de woningcorporaties in Velsen, Beverwijk en
de regio Zuid Kennemerland (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort) samen bij de verdeling van de sociale huurwoningen in deze gemeenten. Zij doen dit via een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Om
dit goed en voordelig te kunnen doen willen Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen zich aansluiten bij WoningNet en Stichting Woonservice Kennemerland. Zij vragen het college om haar mening hierover. Het college is
positief omdat de samenwerking tussen de corporaties het voor de woningzoekenden eenvoudiger en goedkoper maakt om zich in te schrijven voor
een sociale huurwoning in de regio. De andere woningcorporaties, waaronder Brederode Wonen, zijn al aangesloten bij deze organisaties.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0300
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Plan van aanpak uittreden door Zaanstad uit de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Besluit

1. In te stemmen met het plan van aanpak ‘Uittreden Zaanstad uit de GR
AIJZ’.
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2. Dit als zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van Afvalschap
IJmond-Zaanstreek
Publiekssamenvatting

Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is de gemeenschappelijke regeling
waarin Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad aandeelhouder is in HVC. Vanwege het voorgenomen besluit van Zaanstad om uit
de gemeenschappelijke regeling AIJZ te treden, heeft het algemeen bestuur van AIJZ een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak voorziet in de door de betrokken partijen te zetten stappen en het regelen van
de financiële gevolgen van de uitreding door Zaanstad uit AIJZ. Onderdeel
van het plan van aanpak is om een deel van de aandelen HVC te verkopen
aan Zaanstad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0315
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Aanvraag transformatiefonds jeugdhulpregio IJmond (Midden - Kennemerland)
Besluit

1. Vast te stellen het ‘Transformatieplan Jeugd 2018 – 2020 Jeugdhulpregio IJmond’.
2. Op te treden als penvoerder namens de Jeugdhulpregio IJmond voor
het indienen van het transformatieplan bij het Rijk als aanvraag voor
een bijdrage uit het transformatiefonds.

Publiekssamenvatting

In het landelijke actieprogramma Zorg voor de jeugd is een doelstelling
geformuleerd voor een transformatie van de jeugdhulp: ‘De jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen zodat ze op tijd passende
hulp ontvangen.’ Om deze vernieuwing van het jeugdstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk door gemeenten en het Rijk een transformatiefonds opgericht. Voor de jeugdregio IJmond is gedurende de periode
2018 - 2020 jaarlijks een bedrag van € 301.291 beschikbaar. Hiertoe dient
éénmalig een meerjarig regionaal transformatieplan opgesteld te worden
voor de periode 2018 tot en met 2020. Dit plan dient op uiterlijk 1 oktober
2018 te worden ingediend bij het Rijk. Het transformatieplan beschrijft de
activiteiten die de regio de komende jaren wil uitvoeren om de transformatie
van de jeugdhulp verder vorm te geven. Het college heeft het plan vastgesteld en zal deze namens de IJmond regio indienen als aanvraag voor het
transformatiefonds.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
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