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Coll. Ven
B17.0367
Nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan

Besluit

Het projectinitiatiedocument “Lokaal verkeers- en vervoerplan gemeente
Velsen” vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In 2004 is door de gemeenteraad het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan
(LVVP) vastgesteld. Dit LVVP beschrijft voor de periode tot circa 2020 de
hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerbeleid in Velsen. Om een tussenbalans te maken is een evaluatierapport opgesteld dat op 20 juni 2013 door
de raad is vastgesteld. In vervolg hierop is aanvankelijk gestart met een actualisering van het LVVP, maar deze is op verzoek van de raad uitgesteld
tot na de vaststelling van de nieuwe Structuurvisie Velsen.
Omdat het einde van de looptijd van het huidige LVVP nadert, is het wenselijk om een geheel nieuw LVVP te maken. Het voorstel is deze in twee
fasen te realiseren. Eerst wordt een concept-beleidsagenda opgesteld in
overleg met de huidige raad. In de tweede fase wordt de beleidsagenda afgerond en vastgesteld door de nieuwe raad en stelt het college een uitvoeringsprogramma op voor de eerste periode (2018-2022).
Voor de start van het project is een document opgesteld met de werkwijze
om tot een nieuw LVVP te komen. Het college heeft dit document vastgesteld en legt het ter bespreking voor aan de raad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0363
Onderwerp
Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2018)
Besluit

1. de raad te consulteren over Prestatieafspraken Velsen 2017-2021
(2018);
2. de biedingen van Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en Brederode
Wonen positief te beoordelen.

Publiekssamenvatting

De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huurdersraden
hebben afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot
de woningmarkt. Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, herstructurering, doelgroepen, duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de uitvoering van
de Woonvisie 2025 van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties. Voordat de afspraken definitief worden vraagt het college de gemeenteraad om advies over deze voorgenomen afspraken.
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