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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Verw
B19.0068
Verlening subsidie Velser Omroep Stichting 2019

Voorgesteld besluit
1. Velser Omroep Stichting voor het kalenderjaar 2019 een subsidie van
€ 40.470,-- te verlenen voor het organiseren, exploiteren en uitvoeren
van een lokale publieke media-instelling en deze in vier termijnen te
bevoorschotten;
2. Aan de subsidie extra verplichtingen te verbinden in het kader van sturing en toezicht.

Publiekssamenvatting

Het Commissariaat voor de Media heeft de Velser Omroep Stichting (hierna:
de stichting) aangewezen als lokale publieke media-instelling. De Mediawet
verplicht de gemeente om de aangewezen media-instelling te bekostigen.
Hiervoor ontvangt de stichting een jaarlijkse subsidie. De subsidie voor 2019
bedraagt € 40.470,--. Wegens de vermeende frauduleuze handelingen van
de penningmeester verkeert de stichting in financiële moeilijkheden. In het
kader van sturing en toezicht heeft het college daarom extra verplichtingen
verbonden aan de subsidie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Verw
Registratienummer
B19.0078
Onderwerp
Uitbestedingsstrategie van de ICT
Voorgesteld besluit

de ‘Uitbestedingsstrategie van de ICT van de gemeente Velsen’ vast te
stellen

Publiekssamenvatting

De gemeente is voor inwoners, instellingen en bedrijven de meest nabije
overheid. De samenleving verandert en digitaliseert in hoog tempo. Dit
vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. In het collegeprogramma ‘Velsen komt naar je toe’ komt dit duidelijk naar voren. De gemeente Velsen wil voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn.
Dienstverlening wordt steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk en daarmee
steeds digitaler en steeds minder gebonden aan kantoortijden (24x7). Hoe
dit stabiele en hogere niveau van dienstverlening bereikt kan worden is in
de uitbestedingsstrategie uitgewerkt. Hierin staat dat de gemeente onvol-
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doende schaal heeft om bijvoorbeeld 24x7 ondersteuning te realiseren en
om kennis over alle relevante (technische) ontwikkelingen in huis te halen
en of te behouden. Bij uitbesteding van ICT zijn kwaliteit, continuïteit en
flexibiliteit beter te borgen, omdat ICT dienstverlening voor de opdrachtnemende bedrijven het primaire proces is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0071
Onderwerp
ter inzage leggen ontwerpwijzigingsplan Dokweg 4 IJmuiden
Voorgesteld besluit

het ontwerpwijzigingsplan Dokweg 4 IJmuiden gedurende zes weken
ter inzage te leggen.

Publiekssamenvatting

Er is een aanvraag ingediend voor het oprichten van een short stay hotel
op het perceel Dokweg 4 te IJmuiden. Dit is een hotel voor kortdurend verblijf van (buitenlandse) werknemers. Het short stay hotel krijgt 40 kamers in
4 bouwlagen.

Vooral vanuit de offshore industrie is er veel vraag naar tijdelijke werknemers. Deze bedrijven opereren op een internationale markt en maken veel
gebruik van tijdelijke werknemers uit het buitenland. Een goede huisvesting
voor deze werknemers is noodzakelijk. De aanvraag past binnen de Visie
op Velsen 2025 en binnen de Structuurvisie Velsen. Uitgangspunt is de
ontwikkeling van de haven als servicehaven voor de offshore industrie, inclusief windenergie.
In het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van een short stay hotel. Hierin
zijn de ruimtelijke kaders, zoals waar mag worden gebouwd, de maximale
bouwhoogte en het aantal parkeerplaatsen dat moet worden aangelegd, al
opgenomen. Het wijzigingsplan is een uitwerking van deze kaders. Dit
leggen wij nu ter inzage en binnenkort wordt een inloopavond georganiseerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Dinj
B19.0072
vaststellen wijzigingsplan Trawlerkade 16

Voorgesteld besluit

1. De nota ‘behandeling zienswijzen ontwerpwijzigingsplan
Trawlerkade 16’ vast te stellen;
2. Het wijzigingsplan met id.: NL.IMRO.0453.WP0503TRAWLERKAD16vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het ontwerpwijzigingsplan Trawlerkade 16 dat de vestiging van een seksinrichting mogelijk maakt heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie
zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan voornamelijk over te verwachten criminaliteit en overlast die de vestiging van een seksinrichting met zich
mee zouden brengen en over mogelijke parkeerproblemen. Met uitzondering van de parkeerproblematiek zijn dit geen onderwerpen die onderdeel
zijn van een ruimtelijke belangenafweging. Onderzoek heeft uitgewezen
dat het aantal parkeerplaatsen voldoende is. Er valt geen parkeeroverlast
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te verwachten. Het college heeft daarom besloten het wijzigingsplan Trawlerkade 16 vast te stellen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan wel regels en kaders om de
openbare orde en veiligheid te waarborgen en om overlast (zoveel mogelijk) te voorkomen. Een seksinrichting moet op grond van de APV een exploitatievergunning aanvragen. De tegen het ontwerpwijzigingsplan ingediende zienswijzen worden onderdeel van de beoordeling die op grond van
de APV en de exploitatievergunning plaatsvindt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0073
Onderwerp
ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Biezenweg
Voorgesteld besluit

Publiekssamenvatting

Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg 70 met
identificatienummer (idn)
NL.IMRO.NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-O001 gedurende 6 we
ter visie te leggen.
Het voormalig tuincentrum aan de Biezenweg 70 wordt met toepassing van
de Ruimte-voor-Ruimte regeling herontwikkeld. Deze regeling verplicht tot
het verfraaien van het landschap, door aanplant en aanleg van een natuurgebied op Biezenweg 70. In ruil hiervoor mag de initiatiefnemer twee
woningen bouwen. De kosten voor de aanleg van het natuurgebied komen
voor rekening van de initiatiefnemer.
In aanvulling op deze herontwikkeling gaat de initiatiefnemer de voormalige
bedrijfswoning Biezenweg 70 kopen. Deze zal op termijn worden gesloopt
en vervangen door een nieuwe woning.
Om realisatie van deze herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft
inmiddels ter inzage gelegen. Er is één reactie, buiten de termijn, ingediend. Met de indiener zijn we in gesprek.
In overleg met de Gasunie en de Veiligheidsregio is het bouwblok ongeveer 2 meter naar achteren verplaatst, om te voorkomen dat er op de gasleiding wordt gebouwd. Deze wijziging is in het ontwerpbestemmingsplan
opgenomen. Dat leggen wij nu zes weken ter inzage. Belanghebbenden
kunnen binnen die termijn mogelijkheid zienswijzen bij de gemeenteraad
indienen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Steij
Registratienummer
B19.0074
Onderwerp
verhuur lokaal het Anker in Velserbroek
Voorgesteld besluit

toestemming te verlenen aan het bestuur van de stichting LEVscholengroep West Nederland om met ingang van 1 mei 2019 een huurovereenkomst te sluiten met kinderopvangorganisatie de Kleine Reiziger voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang in basisschool Het Anker aan de
Grote Buitendijk 80 in Velserbroek.

Publiekssamenvatting

Het schoolbestuur van het Anker aan de Grote Buitendijk in Velserbroek
heeft toestemming gevraagd om 2 leegstaande lokalen te mogen verhuren
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aan een organisatie voor peuteropvang en voor- en naschoolse opvang.
Het college heeft besloten toestemming te verlenen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Steij
Registratienummer
B19.0076
Onderwerp
huisvesting De Schoolwerkplaats
Voorgesteld besluit
1. De Schoolwerkplaats huisvesting aan te bieden in het gebouw Frans
Netscherlaan 4 in Santpoort-Noord
2. een krediet vrij te geven van € 200.000,- voor 1e inrichting
onderwijsleerpakket en meubilair van de Schoolwerkplaats alsmede
3. het treffen van noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw Frans
Netscherlaan 4 te Santpoort-Noord
Publiekssamenvatting

De nieuwe school in oprichting de Schoolwerkplaats heeft toestemming
gekregen van de Minister van Onderwijs om per 1 augustus 2019 te mogen beginnen. Het bestuur van de school heeft een aanvraag ingediend
voor het huisvesten van De Schoolwerkplaats. De gemeente is op grond
van de wet Primair Onderwijs verplicht om te zorgen voor het huisvesten
van de school en het inrichten van het schoolgebouw. Het college heeft
besloten om medegebruik in het gebouw Frans Netscherlaan 4 in Santpoort-Noord aan te bieden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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