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Onderwerp

Coll. Diep
B19.0097
Elektrisch rijden: verlengde huisaansluiting

Besluit

De ‘Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019’ vast te
stellen.

Publiekssamenvatting

Het aantal (semi-)elektrische voertuigen in de gemeente stijgt snel. Het
plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte stuit op diverse problemen. Zo leidt de plaatsing van een oplaadpaal vaak tot maatschappelijke
weerstand omdat het beslag legt op parkeerplekken en kost de plaatsingsprocedure veel tijd. Bovendien neemt de vraag naar oplaadmogelijkheden
sterk toe, terwijl het aanbod aan oplaadpalen daar bij lange na niet aan kan
voldoen. In buurgemeenten wordt de verlengde huisaansluiting over het
trottoir veel toegepast. Voor Velsen is dit ook een reële optie om aan de
behoefte te voldoen. Juridisch is dit mogelijk door middel van het opstellen
van beleidsregels hierover. Hierdoor kunnen ook voorwaarden worden
verbonden aan de verlengde huisaansluiting. Het college heeft daarom besloten om het gebruik van de verlengde huisaansluiting toe te staan door
middel van het vaststellen van de ‘Beleidsregels oplaadkabels elektrische
voertuigen Velsen 2019’.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0099
Onderwerp
Collegeverklaring ENSIA 2018/verantwoordingsrapportage BAG en
BGT/wijziging aansluitbeleid Suwinet
Besluit

1. De collegeverklaring ENSIA 2018 over de beveiliging van DigiD en
Suwinet vast te stellen.
2. De bestuurlijke verantwoordingsrapportages voor de BAG en de BGT
over 2018 vast te stellen.
3. Het gewijzigde aansluitbeleid Suwinet vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Jaarlijks moet de gemeente Velsen, door middel van een zelfevaluatie,
verantwoording afleggen over de mate waarin informatiebeveiliging in de
organisatie is geïmplementeerd. Dit is bekend onder de afkorting ENSIA
(Eénduidige Normatiek Single Information Audit) en betreft het voorafgaande jaar. De primaire toezichthouder hiervoor is de gemeenteraad. Over DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) legt het college ook verantwoording
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af aan toezichthouders bij het Rijk.
Uitkomst van de zelfevaluatie is dat de gemeente de beveiliging van DigiD
en Suwinet onder controle heeft. Verder tonen de verantwoordingsrapportages aan dat Velsen goed werkende beheerprocessen voor de BAG en
BGT heeft, waarmee de gegevenskwaliteit hoog wordt gehouden. Wel
moet het het aansluitbeleid Suwinet aangepast worden, onder andere om
het effect van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tot
uitdrukking te laten komen.
Over de gehele informatiebeveiliging legt het college later dit jaar een rapportage aan de gemeenteraad voor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0102
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimten - Nieuw Velserduin
Besluit

1. De naam Adriaan Morriënpad, met straatcode 55, toe te kennen aan de
openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
2. De naam Herman Gorterpad, met straatcode 2085, toe te kennen aan
de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
3. De naam Henriette Roland Holstpad, met straatcode 2077, toe te kennen aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
4. De naam Anna Blamanpad, met straatcode 165, toe te kennen aan de
openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
5. De naam Jan Jacob Slauerhoffpad, met straatcode 4973, toe te kennen
aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
6. De naam Brevierlaan, met straatcode 674, toe te kennen aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
7. De naam Lindelaan, met straatcode 3237, toe te kennen aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0099.
8. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na de datum waarop het
besluit is bekendgemaakt.

Publiekssamenvatting

Op de locatie van het voormalige verpleeghuis Velserduin wordt een
nieuwbouwplan gerealiseerd. De straten rondom dit gebied hebben het
thema Nederlandse schrijvers. Overeenkomstig het advies van de Commissie Naamgeving openbare ruimte besluit het college tot vaststelling van
straatnamen van Nederlandse schrijvers, zodat er een relatie ontstaat met
de omliggende straten. De namen Brevierlaan en Lindelaan zijn niet afgeleid van Nederlandse schrijvers, maar vinden hun oorsprong in het verleden, toen het gebied nog onderdeel was van het terrein van het Missiehuis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0103
Onderwerp
Subsidieverlening stichting KunstForm 2019
Besluit

Publiekssamenvatting

Een subsidie van € 509.494,-- te verlenen aan Stichting KunstForm voorhet jaar 2019 voor de uitvoering van activiteiten met betrekking tot Cultuureducatie, de Brede impuls combinatiefunctie (cultuurcoaches) en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidie wordt bevoorschot in 4
kwartaaltermijnen en bestaat uit:
a. € 355.204,-- voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie
b. € 118.432,-- voor de cultuurcoaches
c. € 35.858,-voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
De Bibliotheek Velsen heeft in de zomer van 2018 de Stichting KunstForm
opgericht. De eerste prioriteit was de continuering van de activiteiten rondom cultuureducatie, zodat de Velsense inwoners en de partners (waaronder de scholen) zo weinig mogelijk gevolgen zouden ondervinden van het
daarvoor uitgesproken faillissement van het Kunsten Centrum Velsen
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(KCV). KunstForm organiseert, verzorgt, coördineert en stimuleert activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Ook bieden zij activiteiten op het
gebied van talentontwikkeling voor de jeugd in Velsen tot 18 jaar, zoals Talentklassen (theater en toneel) en beeldende vorming. Niet alle activiteiten
van het voormalig KCV worden op dezelfde wijze voortgezet. Bijstelling
was nodig om een toekomstbestendige invulling aan cultuureducatie te geven. KunstForm heeft voor het jaar 2019 een subsidie aangevraagd voor
activiteiten op het gebied van Cultuureducatie. Tevens is subsidie aangevraagd voor de Brede impuls combinatiefunctie (cultuurcoaches) en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0104
Onderwerp
Haalbaarheid Hofgeest
Besluit

1. de integrale haalbaarheid van het plan Hofgeest van de ontwikkelaars
positief te beoordelen;
2. op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1
onder c van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op de financiële bijlagen benoemd in onderdeel d van bijlage 3.1
van dit besluit voor de looptijd van het project Hofgeest.

Publiekssamenvatting

De ontwikkeling van Hofgeest tot aantrekkelijk nieuw woongebied aan de
noordrand van Velserbroek is een grote woningbouwopgave van de gemeente Velsen. Met het ontwerp-ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest (2011) heeft de gemeenteraad hiervoor het ruimtelijk kader vastgesteld. Daarna hebben ontwikkelaars het initiatief voor de planontwikkeling
Hofgeest samen met de gemeente opgepakt. Het plan bestaat uit de delen
Hofgeest West en Hofgeest VSV. Het college staat positief tegenover het
stedenbouwkundig plan van ontwikkelaars, dat past bij het ruimtelijk kader.
Het plan kent een heldere ruimtelijke opzet met duidelijke aandacht voor
het groen in de woonwijk en het landschap aan de randen. Er zijn enkele
verschillen met het ontwerp-ontwikkelingsplan uit 2011. Zo is de toen beoogde bedrijvenzone ingevuld met de functie wonen en groen. Mede daardoor biedt het plan Hofgeest ruimte aan circa 380 woningen. Hierbij is
voorzien in sociale huurwoningen. De ontwikkelaars gaan nu samen met
het college de bewoners en belanghebbenden informeren over het stedenbouwkundig plan. Daarna legt het college besluitvorming voor aan de gemeenteraad over de verschillen ten opzichte van het ontwerpontwikkelingsplan.

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