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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0342
Vaststellen ontwerp ‘’Herinrichting Pleiadenplantsoen’’

Besluit

1. Het definitief ontwerp ''Pleiadenplantsoen' en de bijbehorende inspraakrapportage vast te stellen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 354.250,-, te
dekken uit de investeringslijst, jaarschijf 2017, en een subsidie van provincie Noord-Holland.

Publiekssamenvatting

De gemeente gaat het Pleiadenplantsoen, aan de entreezijde van basisschool de Pleiaden in IJmuiden herinrichten. De huidige inrichting van de
weg past niet bij de toegestane maximumsnelheid. Met de nieuwe uitstraling moet het voor de weggebruiker duidelijk zijn dat hier een maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Omdat de weg wordt opengebroken wordt het
riool ook gelijk vernieuwd. Op het ontwerp hebben bewoners en belanghebbenden kunnen reageren. De gemeente heeft 13 inspraakreacties ontvangen. De reacties hebben ertoe geleid dat de voorgestelde knip tussen
de Herculesstraat en de Andromedastraat wordt aangepast naar een fietsstraat. Om de snelheid laag te houden worden maatregelen getroffen zodat
de veiligheid voor de school gewaarborgd blijft. Het college heeft het definitief ontwerp en de bijbehorende inspraakrapportage vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0344
Onderwerp
Voorlopige gunning Kanaalstraat 257
Besluit

1. de verkoop van de Kanaalstraat 257 te IJmuiden voorlopig te gunnen
aan Stolk Ontwikkeling B.V in een combinatie met Bik en Arnold BV.
2. op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1
onder c (vertrouwelijk medegedeelde bedrijfsgegevens) van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op:
a. de beoordelingsrapportages van de ontvankelijke inschrijvingen voor
onbepaalde tijd;
b. het winnend plan van Stolk Ontwikkeling B.V. en Bik en Arnold BV
tot het moment waarop de ontwikkelaar met het plan naar buiten
treedt.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen wenst het pand Kanaalstraat 257 te IJmuiden af te
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stoten. Dit vanwege de opzegging van de huur door de Stichting Witte Theater, waarna het pand grotendeels leeg kwam te staan. Het college heeft
daarom op 12 juni 2017 opdracht gegeven voor het starten van de verkoopprocedure door als eerste een marktconsultatie te houden. Op basis
van de uitkomsten van deze marktconsultatie heeft het college op 6 maart
2018 kaders en randvoorwaarden vastgesteld waarna een openbare verkoopprocedure is gestart. Dat leidde tot acht inschrijvingen. Deze inschrijvingen zijn inhoudelijk beoordeeld. De verkoop van het pand aan de Kanaalstraat 257 wordt gegund aan Stolk Ontwikkeling B.V. in een combinatie
met Bik en Arnold BV, omdat hun inschrijving op basis van kwaliteit en prijs
als hoogste is beoordeeld door de beoordelingscommissie. Stolk Ontwikkeling B.V. en Bik en Arnold BV, realiseren een hotel met aanverwante publiek toegankelijke functies waaronder een wellness/spa, expositie-foyer,
een restaurant en een skybar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0341
Onderwerp
Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum
Besluit

1. Het reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone IJmuiden
Centrum 2019 vast te stellen;
2. De uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum met de BIZ-vereniging IJmuiden Centrum aan te gaan;
3. De raad voor te stellen om de Verordening Bedrijveninvesteringszone
IJmuiden Centrum 2019 vast te stellen en deze inwerking te laten treden met ingang van de eerste dag nadat het college bekend heeft gemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is
gebleken.

Publiekssamenvatting

Het college zet zich in voor het aantrekkelijker maken van IJmuiden Centrum voor huidige en toekomstige ondernemers. Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) draagt daar aan bij. Een BIZ is een afgebakend gebied,
waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Ondernemers in IJmuiden Centrum zijn
voornemens om de BIZ op te zetten en hebben een vereniging opgericht en
een BIZ-plan opgesteld. Om tot een BIZ te komen dient het college het reglement draagvlakmeting vast te stellen en de uitvoeringovereenkomst aan
te gaan. Vervolgens dient de raad de verordening vast te stellen. De BIZ
treedt in werking wanneer uit de BIZ draagvlakmeting blijkt, dat er sprake is
van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen. Bij voldoende steun heeft
ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding uitgesproken en heeft ten minste tweederde deel daarvan zich vóór
inwerkingtreding uitgesproken. Daarnaast dient de som van de WOZ waarden van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger te zijn dan de som van de WOZ waarden van bijdrageplichtigen
die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Onderwerp
IJmond Werkt! aanwijzing AB leden
Besluit

1. Wethouder J. Verwoort, naast wethouder M. Steijn, aan te wijzen als lid
van het algemeen bestuur van IJmond Werkt!
2. Wethouders S.Y Dinjens en F. Bal aan te wijzen als plaatsvervangend
leden van het algemeen bestuur van IJmond Werkt!.

Publiekssamenvatting

Het nieuwe college heeft tijdens zijn eerste vergadering op 1 juni 2018 de
vertegenwoordigers in de besturen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aangewezen. Voor IJmond Werkt! is wethouder Steijn aangewezen als lid van het algemeen bestuur en wethouder Verwoort als
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plaatsvervangend lid. Inmiddels is gebleken dat op grond van de geldende
regeling twee leden én twee plaatsvervangende leden hadden moeten
worden aangewezen. Om dit te corrigeren heeft het college besloten wethouder Verwoort naast wethouder Steijn aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur. Wethouders Dinjens en Bal zijn aangewezen als plaatsvervangend lid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B18.0346
Onderwerp
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019
Besluit

De raad voor te stellen:
1. de ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente Velsen’ vast te stellen;
2. de ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente
Velsen 2015’ in te trekken;
3. de besluiten in werking te laten treden per 1 januari 2019.

In de ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente
Velsen’ is onder meer de hoogte van de individuele studietoeslag geregeld.
Deze toeslag is een inkomensondersteunende voorziening voor studenten
met een beperking die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.
In de IJmond is dit bedrag momenteel €500,- per jaar en dit wijkt sterk af
van de toeslagen in de regio Zuid-Kennemerland. Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland/ IJmond bestaat de afspraak om binnen de kaders van de Participatiewet zoveel mogelijk samen te werken. De meeste
deelnemende regiogemeenten hebben het bedrag van de individuele studietoeslag aanzienlijk verhoogd naar maximaal €2.860,- per jaar. Dit bedrag is bepaald op basis van een onderzoek van het Nibud. Met dit voorstel
voor invoering van een nieuwe verordening, wordt deze verhoging ook voor
de IJmond gemeenten gerealiseerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Publiekssamenvatting
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