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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Diep
B19.0089
Herinrichting Kennemerlaan: vrijgeven voor inspraak

Besluit

Het voorlopig ontwerp "Herinrichting Kennemerlaan" vrij te geven voor
inspraak

Publiekssamenvatting

De gemeente wil de Kennemerlaan in IJmuiden opnieuw inrichten. Om het
doorgaande karakter van de weg te verminderen gaat de maximumsnelheid omlaag naar 30km/uur. De rijbaan in de Kennemerlaan wordt in het
ontwerp versmald. In plaats van verhoogde fietspadenkomen er fietsstroken op de rijbaan, op gelijk niveau. De voorrangssituatie blijft in grote lijnen
gelijk aan de huidige situatie. De bomen in de Kennemerlaan blijven in het
nieuwe ontwerp staan. Om de bomen te behouden wordt de ondergrond
verbeterd.Een kleine klankbordgroep bestaande uit onder andere bewoners en ondernemers uit de Kennemerlaan heeft meegedacht over de herinrichting. Het college geeft nu het voorlopig ontwerp vrij zodat bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden kunnen reageren. De inspraakperiode is van 1 april 2019 tot en met 12 mei 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Diep
B19.0092
De Ideale Buitendienst

Besluit

De raad voor te stellen:
1. te kiezen voor het scenario "Dichtbij de samenleving" als scenario voor
een volwaardige en toekomstbestendige buitendienst voor de gemeente Velsen.
2. voor de incidentele implementatiekosten van het scenario “Dichtbij de
samenleving” budget beschikbaar te stellen van €50.000 voor 2019 en
€175.000 voor 2020 en deze bedragen respectievelijk te verwerken in
de 1ste burap 2019 en in de Perspectiefnota 2019.
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3.

Publiekssamenvatting

Mogelijke wijzigingen in de structurele kosten mee te nemen in de
meer-minder-anders-discussie richting de perspectiefnota 2019

De samenleving verandert in rap tempo. We kunnen steeds meer zaken
digitaal afhandelen, we gebruiken social media om onze klachten of vragen
te uiten en we verwachten daar snel een reactie op. Het is niet gek meer
om 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn. Hoe gaat de
gemeentelijke buitendienst om met deze wensen en ontwikkelingen? Wat
is het best passende scenario voor de buitendienst van de gemeente Velsen? Hoe zorgen wij voor een volwaardige en toekomstbestendige buitendienst? Wij hebben hier samen met een extern deskundige onderzoek naar
gedaan. In dit onderzoek hebben we in samenspel met inwoners, raadsleden en medewerkers scenario’s besproken. Uit dit onderzoek komt het
scenario “Dichtbij de Samenleving” als beste scenario naar voren. Het college heeft besloten dit scenario voor te leggen aan de gemeenteraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp
Besluit

Publiekssamenvatting

Coll.Bal
B19.0088
toekomst aandelen HVC
Het memo “Toekomst aandelen HVC” vast te stellen en ter bespreking voor
te leggen aan de raad.
De gemeente Zaanstad is uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap
IJmond Zaanstreek (GR AIJZ) getreden. Via AIJZ is Velsen aandeelhouder
in HVC. Het college hecht waarde aan samenwerken met Beverwijk en
Heemskerk evenals samenwerken met Zaanstad. Samenwerken kan echter
op veel manieren en hoeft niet formeel via een gezamenlijk aandeelhouderschap. Het college wil hierover in een sessie met de raad van gedachte wisselen. Op basis van deze gedachtewisseling zal een definitief besluit over de
toekomst van de aandelen HVC worden voorbereid.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Bal
B19.0090
Beleidskader VTH Milieu 2019-2022, VTH strategie Milieu
2019-2022 en Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond
(ODIJ)

Besluit
1.
2.
3.

Het Beleidskader VTH Milieu 2019-2022 vast te stellen;
De VTH strategie Milieu 2019-2022 vast te stellen;
Het Uitvoeringsprogramma 2019 vast te stellen.

Publiekssamenvatting Op 19 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ODIJ ingestemd met het Beleidskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) Milieu 2019-2022, de VTH strategie Milieu 2019-2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019 van de ODIJ. De zestien deelnemers van de ODIJ,
waaronder de gemeente Velsen, dienen in het verlengde hiervan een besluit
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te nemen over deze documenten.Het Beleidskader 2019-2022 vormt de actualisatie van het Uitvoeringskader 2015-2018 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. De VTH strategie Milieu 20192022 gaat in op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het Beleidskader. Het is de actualisatie van het Handhavingsbeleid 2014.Het uitvoeringsprogramma 2019 omvat de uitvoering van de VTH taken in 2019. Voor Velsen
gaat ODIJ inzet plegen op onder andere toezicht op bedrijfsafval, bodemonderzoek bij civiele projecten, advisering over ruimtelijke projecten en saneringsprojecten in het kader van wegverkeerslawaai.Het college heeft de drie
documenten vastgesteld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp
Besluit

Coll.Bal
B19.0084
vaststellen bestemmingsplan Skaeve Huse
De raad voor te stellen;
1. De nota ‘behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse’ vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ met identificatienummer
NL.IMRO.0453.BP11306SKAEVEHUSE1-R001 gewijzigd vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In maart 2017 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen voor het realiseren van
een Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. In de overeenkomst is
afgesproken te beginnen met drie wooneenheden. Skaeve Huse biedt
huisvesting voor mensen die door hun leefwijze onaangepast woongedrag
vertonen en daardoor (tijdelijk) niet in een groep of wijk passen. De bewoners krijgen een kans om in een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar een
reguliere woonvorm mogelijk is. Om wonen op de locatie mogelijk te maken, moet de bestemming worden gewijzigd. De hiervoor benodigde bestemmingsplanprocedure startte met het vaststellen van het Startdocument
door de gemeenteraad. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ hebben 9 omwonenden gezamenlijk één
zienswijze ingediend. Met hen blijven we in gesprek om tot een acceptabele oplossing te komen. De omwonenden kunnen niet instemmen met de
gekozen locatie. Diverse onderzoeken hebben echter opgeleverd dat deze
locatie aan de Broekeroog de voorkeur verdient.
De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat zij kan instemmen met
het realiseren van de woonfunctie in buitenstedelijk gebied, op voorwaarde
dat de woningen niet de bestemming “Wonen-Zorg” krijgen (zoals voorgesteld in het ontwerpbestemmingsplan), maar de bestemming “Maatschappelijk”. Wij stellen de gemeenteraad daarom voor het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen. De voorgestelde nieuwe bestemming ‘WonenZorg’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’ om de bijzondere woonfunctie
mogelijk te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Publiekssamenvatting
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp
Besluit

Coll.Bal
B19.0091
inzet reserve Visie op Velsen/Interessant IJmuiden
De raad voor te stellen € 300.000 uit de reserve Visie op Velsen/Interessant
IJmuiden in te zetten voor het maken van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor IJmuiden.

Publiekssamenvatting

Het college vraagt de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen om in het
kader van de Visie op Velsen 2025 voor het thema ‘Interessant IJmuiden’
een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor IJmuiden te maken. Deze visie moet
de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die er in IJmuiden zijn en die er in
de toekomst nog komen samenvatten en op elkaar afstemmen. Belangrijk
onderdeel hiervan is de vernieuwingsopgave die woningcorporatie Woningbedrijf Velsen komende tien jaar heeft voor hun woningbezit in IJmuiden. In
de visie worden verschillende (beleids)opgaven op elkaar afgestemd, zoals
de woningbouwopgave, bereikbaarheid en aardgasloos bouwen. Participatie
van inwoners en andere betrokken partijen is belangrijk onderdeel bij het
maken van deze visie. De visie moet voor de zomer van 2020 klaar zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Bal
Registratienummer
B19.0093
Onderwerp
Plan van aanpak Asbestdakenverbod 2024
Besluit

Het plan van aanpak Asbestdakenverbod 2024 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken verboden op basis van landelijke wetgeving. Asbest is een gevaarlijke stof voor de volksgezondheid. Het
verbod op asbestdaken moet de mogelijke blootstelling aan asbest verminderen. Eigenaren van asbestdaken dienen hun dak voordat het verbod
in gaat te verwijderen. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft een inventarisatie uitgevoerd om te kijken hoeveel asbestdaken er zijn in de gemeente. Hieruit blijkt dat 320 panden van woning- en bedrijfseigenaren (hierna
eigenaren) mogelijk zijn voorzien van een asbesthoudend dak. ODIJ heeft
een plan van aanpak opgesteld om de sanering in goede banen te leiden.
De betreffende eigenaren gaan regelmatig informatie ontvangen over het
asbestdakenverbod en de gevolgen hiervan. Zij krijgen ook de gelegenheid
om met ideeën/initiatieven te komen om de verwijdering efficiënt en betaalbaar voor hen zelf te houden. Zo wordt de uitvoering van het plan
steeds meer gericht op de behoefte van de eigenaren. Het college heeft
het plan van aanpak vastgesteld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0095
Onderwerp
Actieplan geluid 2018-2023
Besluit
1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het ontwerpactieplan geluid 2018-2023.
2. Het actieplan geluid 2018-2023 als vastgesteld te beschouwen als er de
raad besluit geen zienswijze in te dienen.
Publiekssamenvatting

Het college heeft op 11 december 2018 besloten om het ontwerp-actieplan
geluid 2018-2023 vrij te geven voor de inspraak. In het actieplan geeft het
college aan hoe zij de geluidshinder van wegverkeerslawaai in de periode
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2018–2023 wil beperken. Voor (delen van) de Hagelingerweg (noordwest
van Kweekerslaan), Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg, De Geul
en de Zeeweg (deel ten noorden van Heerenduinweg) wil de gemeente bij
het geplande groot onderhoud waar mogelijk stil asfalt toepassen. Gedurende de inspraakperiode zijn geen zienswijzen van inwoners ontvangen. Het is
nu aan de raad om haar zienswijze kenbaar te maken over het actieplan geluid. Als de raad geen opmerkingen heeft, dan beschouwt het college het actieplan als vastgesteld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0100
Onderwerp
Extra financiering Veilig Thuis Kennemerland
Besluit

De raad voor te stellen extra middelen tot een bedrag van €
253.876 voor 2019 beschikbaar te stellen voor Veilig Thuis
Kennemerland.

Publiekssamenvatting

Veilig Thuis Kennemerland heeft een spilfunctie in het oplossen van acuut
huiselijk geweld en het doorbreken van huiselijk geweld. Wanneer er mogelijk sprake is van een onveilige situatie voor kinderen, vrouwen, mannen
of ouderen in de thuissituatie is Veilig Thuis het eerste aanspreekpunt. Zij
beschikken over de expertise om aard en ernst van de situatie goed in te
schatten. Zij bieden zicht op de (on)veiligheid van het kind of de volwassenen in kwestie. Ook stellen zij vast wat nodig is om tot een duurzame veilige situatie te komen voor de meest kwetsbare inwoners in onze gemeenten. Zij zetten eigen interventies in, kunnen acute (jeugd)zorg in zetten
wanneer dit nodig is en kunnen afschalen naar (jeugd)maatschappelijk
werk indien dit passend is. Veilig Thuis is hiermee een onmisbare schakel
in de keten wanneer er sprake is van geweld thuis. Op basis van nieuwe
taken voortvloeiend uit de aanscherping van de Wet meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling, een impact analyse van het Rijk en de
VNG en een goed onderbouwde begroting voor 2019 hebben we regionaal
geconcludeerd dat Veilig Thuis Kennemerland structureel meer geld nodig
heeft om de taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Daarnaast zijn er
incidentele kosten om onder andere de ontstane wachtlijsten weg te kunnen werken en nieuw personeel in te werken. Het college stelt de raad
voor in totaal een bedrag van € 253.876 beschikbaar te stellen voor het
jaar 2019. Voor de jaren 2020 en verder zal via de Perspectiefnota extra
geld worden aangevraagd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Dinj
B19.0098
Luchthaven in zee

Besluit:

Het standpunt tegen een luchthaven in zee schriftelijk kenbaar te maken
aan de Tweede Kamer

Publiekssamenvatting:

Het Rijk heeft een quickscan naar de haalbaarheid van een luchthaven in
zee uitgevoerd.Een luchthaven in zee kan grote nadelen hebben voor de
veiligheid van de kust, de natuur in de duingebieden, de visserij en de leefbaarheid van bestaande bewoonde gebieden. Ook zijn er economische
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bezwaren. Het college ziet goede kansen voor IJmuiden als haven voor
plaatsing en onderhoud van windmolenparken. De vooruitzichten zijn gunstig en bieden veel kansen voor werkgelegenheid. Met een luchthaven in
zee blijft er te weinig ruimte over voor windmolenparken in zee waardoor
deze kansen worden beperkt. Ook komt het behalen van de CO2doelstellingen in gevaar. Om deze redenen vindt het college een luchthaven in zee niet gewenst. Het college maakt dit standpunt met een brief
kenbaar aan de Tweede Kamer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Steij
Registratienummer
B19.0096
Onderwerp
Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Velsen 2019
Besluit
1. De ‘Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Velsen 2019’ vast te stellen;
2. Deze nadere regels in werking te laten treden op 1 april 2019 onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en
IOAZ 2016 gemeente Velsen.
Publiekssamenvatting

Op 22 februari 2018 heeft de raad de re-integratieverordening Participatiewet vastgesteld. De re-integratieverordening regelt wie onder welke voorwaarden voor re-integratieondersteuning in aanmerking komt. De ‘Nadere
regels re-integratieverordening Participatiewet 2019’ zijn een uitwerking van
de re-integratieverordening. Hiermee regelt de gemeente welke voorzieningen uit de verordening onder welke voorwaarden wordt in gezet. Het gaat
daarbij om de volgende voorzieningen: beschut werk, begeleiding op de
werkplek, leer-werktrajecten, werkstage, scholing, persoonlijke ondersteuning, arbeidstraining, jobcoaching en indienstnemingssubsidie.

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