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Onderwerp

Aanwijzingsbesluit en intentieovereenkomst strand 2019

Besluit
1. het Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2019
vast te stellen;
2. het Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering (vastgesteld op 21 december 2018) in te trekken;
3. tot het aangaan van een intentieovereenkomst over de kitesurfproef met de
NKV en de IJRB van 1 april 2019 tot 1 oktober 2020;
4. de besluiten onder 1 en 2 in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
Publiekssamenvatting

Op de stranden van Velsen is veel mogelijk. Of men nu graag de hond
uitlaat, paardrijdt, watersport, (sportieve) activiteiten op het strand ontplooit
of met een badlaken op het strand wil liggen. Op initiatief van de Nederlandse KitesurfVereniging (NKV) draait van 1 april 2019 tot 1 oktober 2020
een proef op het strand van IJmuiden. Die houdt onder andere in dat de
NKV een actieve communicatieve rol speelt bij het wegwijs maken van
kitesurfers op het strand in IJmuiden en dat activiteitenzone 1 wordt vergroot tot aan het Cornelis Vreeswijkpad. Het doel is om de kitesurfactiviteiten voor kitesurfers zelf en andere gebruikers van het strand veiliger te maken. Een aanwijzingsbesluit is nodig om de uiteenlopende activiteiten naast elkaar te kunnen laten plaatsvinden. De gemeente tekent samen met de NKV en IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) een intentieovereenkomst over de taakverdeling en afspraken die nodig zijn om de proef
goed te laten verlopen. Op verzoek van verenigde evenementenbureaus
worden op plekken waar dat geschikt is meer activiteiten op en aan het
strand toegestaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. .Dinj
B19.0135

Onderwerp

Openen grondexploitatiecomplexen Van Diepenstraat en Lagersstraat
(Kleinschalig Opdrachtgeverschap II)

Besluit
1. Ten aanzien van de bijlagen van het raadsvoorstel “Openen grondexploitatiecomplex Van Diepenstraat en Lagersstraat (Kleinschalig opdrachtgeverschap II)” geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25 lid 2 van de
Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 10 lid 2 sub b
en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en derden tot het einde
van de projecten bij het sluiten van de grondexploitatiecomplexen). Het betreft de bijlagen: “Memo Geactualiseerde uitgewerkte financiële haalbaarheid locatie Van Diepenstraat” en “Memo Geactualiseerde uitgewerkte financiële haalbaarheid locatie Lagersstraat”.;
2. De raad voor te stellen om bovengenoemde geheimhouding te bekrachtigen ingevolge artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in verband met de belangen genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de WOB;
3. De raad voor te stellen een grondexploitatiecomplex en de bijbehorende
grondexploitatiebegroting te openen en vast te stellen voor de Van Diepenstraat op het moment waarop de bestemming onherroepelijk is gewijzigd naar de bestemming wonen;
Publiekssamenvatting

In 2015 is de gemeente Velsen gestart met de pilot ‘Kleinschalig Opdrachtgeverschap’ (KO). Particulieren konden een kavel of kluswoning kopen om hun eigen droomhuis te bouwen in Driehuis en IJmuiden. Er bleek
veel belangstelling, daarom onderzochten we vanaf 2017 of de locaties
Van Diepenstraat en Lagersstraat ook geschikt zijn voor zelfbouw. Eind
2018 werd duidelijk dat de locaties (financieel) haalbaar zijn. Het college
heeft besloten beide locaties te ontwikkelen en startte met het wijzigen van
de bestemmingen. Het college stelt de raad nu voor om voor de Van Diepenstraat en Lagersstraat een grondexploitatiecomplex en de bijbehorende
grondexploitatiebegroting te openen op het moment waarop de bestemming onherroepelijk is gewijzigd naar wonen, naar verwachting begin oktober 2019. Het grondexploitatiecomplex en de bijbehorende grondexploitatiebegroting bevat vertrouwelijke en marktgevoelige informatie over de
projecten zoals de verwachte kosten voor diverse aan te besteden werkzaamheden en zijn om die reden niet openbaar.

Het college heeft voor deze documenten geheimhouding opgelegd en
vraagt de raad de geheimhouding te bekrachtigen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. .Dinj
B19.0136

Onderwerp

Uitvoeringsagenda Jeugd 2019

Besluit

De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 versie Velsen vast te stellen.
Publiekssamenvatting
In het beleidsplan Jeugd 2018-2021 ‘Opgroeien in de IJmond’ staat dat de gemeente jaarlijks een uitvoeringsagenda opstelt. De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 gaat over de jeugdigen van
0 tot 23 jaar. Centraal staat het investeren in het vroeg signaleren van problemen en voorkomen ervan. De uitvoeringsagenda jeugd 2019 beschrijft
welke vier prioriteiten in 2019 bijzondere aandacht krijgen: sterke verbinding onderwijs en zorg, alle kinderen verdienen een gezin, soepele overgang van 18- naar 18+ en passende zorg op de juiste plek. Er wordt in de
uitvoeringsagenda concreet aangegeven wat wij willen bereiken en hoe wij
dat gaan doen.

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0105

Onderwerp

Agenda schone lucht Ijmond

Besluit
1. In te stemmen met de gemaakte afspraken in het kader van de Agenda
Schone Lucht;
2. De brief aan de (in)formateur van de provincie Noord-Holland vast te stellen
Publiekssamenvatting

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vinden schone
lucht belangrijk. Daarom sturen ze gezamenlijk een brief aan de
(in)formateur van de coalitie over de Agenda Schone Lucht IJmond. Aanleiding om dit nu te doen zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten op
20 maart en daarmee de start van een nieuwe statenperiode. Het is belangrijk dat de provincie Noord-Holland ook in de volgende periode hoge
prioriteit blijft geven aan de Agenda Schone Lucht IJmond. In de brief
wordt aandacht gevraagd voor de volksgezondheid en de toezeggingen
en afspraken zoals die door de provincie, Tata Steel en het gemeentebestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll .Steij
Registratienummer
B19.0134
Onderwerp

spoedaanvraag renovatie c.q. vervangende nieuwbouw De Toermalijn
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Besluit

De spoedaanvraag voor renovatie c.q. vervangende nieuwbouw van basisschool de Toermalijn af te wijzen omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Velsen 2015.

Publiekssamenvatting

Het bestuur van de stichting Atlant heeft een spoedaanvraag ingediend
voor renovatie c.q. vervangende nieuwbouw van basisschool de Toermalijn
in Driehuis. Het college besluit de aanvraag af te wijzen omdat niet voldaan
wordt aan de voorwaarden genoemd in de Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Velsen 2015. Er is geen sprake van een calamiteit
waardoor de voortgang van het onderwijs in het geding is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Steij
B19.0133

Onderwerp

spoedaanvraag renovatie, vervangende nieuwbouw en uitbreiding De
Beekvliet en de Hoeksteen

Besluit

De spoedaanvraag voor renovatie c.q. vervangende nieuwbouw in combinatie met een uitbreiding van basisscholen de Beekvliet en de Hoeksteen
af te wijzen omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in de
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015.

Publiekssamenvatting

De besturen van de stichtingen Atlant en Fedra hebben een gecombineerde spoedaanvraag ingediend voor renovatie c.q. vervangende nieuwbouw
in combinatie met een uitbreiding voor basisscholen De Beekvliet I en III en
de Hoeksteen aan de Weid in Velserbroek. Het college besluit de aanvraag
af te wijzen omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in de
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015. Er is geen
sprake van een calamiteit waardoor de voortgang van het onderwijs in het
geding is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll..Steij
B19.0139

Onderwerp

Subsidieverlening 2e kwartaal 2019 Peuter Centra Velsen

Besluit

1.

Publiekssamenvatting

een subsidie van € 251.100 te verlenen aan Peuter Centra Velsen B.V.
conform onze Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie
Velsen 2019 om voor het tweede kwartaal van 2019 uitvoering te geven
aan de activiteiten op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie. Dit bedrag is inclusief de kosten voor uitvoering van de ouderbetrokkenheid en het uitvoeren van een pilot voor de uitbreiding van VVE van 12
naar 16 uur;
2. besluitvorming over de subsidiëring van het derde en vierde kwartaal van
2019 aan te houden tot na ontvangst van de definitieve subsidieaanvraag,
een sluitende begroting 2019 en meerjarenperspectief.
Op 22 januari jl. hebben wij een besluit genomen over de subsidie voor het
e
1 kwartaal 2019 van Peuter Centra Velsen (PCV). PCV is de organisatie
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die door Stichting Welzijn Velsen in november 2018 is opgericht voor de
peuteropvangactiviteiten. Met het oprichten van deze nieuwe organisatie
zijn de welzijnsactivitieiten gescheiden van de peuteropvangactiviteiten. Dit
was nodig in verband met de wettelijk bepaalde harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Met de harmonisatie is de reguliere peuteropvang een commerciële acitiviteit geworden.
PCV heeft bij haar subsidieaanvraag voor 2019 nog geen sluitende begroting aangeleverd.Hiermee voldoet PCV niet aan de subsidievoorwaarden
zoals deze zijn vastgelegd in onze beleidsregel sturing en toezicht subsidieverstrekking. In verband met het ontbreken van een sluitende begroting
e
hebben wij in januari alleen subsidie verleend voor het 1 kwartaal van
2019 en PCV de opdracht gegeven om scenario’s te ontwikkelen en maatregelen te treffen om het tekort op de begroting op te lossen. Er is geen
scenario gepresenteerd dat op de korte of middellange termijn leidt tot het
volledig oplossen van het tekort op de begroting van PCV. Gezien de risico’s met betrekking tot de peuteropvang hebben wij PCV in 2019 onder het
regime van verscherpte sturing en toezicht gesteld en een toezichthouder
aangewezen. Begin mei 2019 levert PCV haar definitieve subsidieaanvraag voor 2019, sluitende begroting en meerjarenperspectief aan. Om de
continuïteit van de activiteiten te waarborgen wordt thans een besluit gee
nomen over de subsidie voor het 2 kwartaal 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Steij
Registratienummer
B19.0131
Onderwerp

Voortzetting samenwerking sociaal wijkteam Velsen 2019

Besluit

De samenwerking met Zorgbalans, De Zorgspecialist, Viva! Zorggroep,
Stichting Welzijn Velsen, Socius en MEE de Wering voort te zetten in de
periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 overeenkomstig
de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Wijkteam Velsen 2016-2017

Publiekssamenvatting

Voor de uitvoering van de sociaal wijkteams is de gemeente Velsen voor
de periode 2016-2017 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
Zorgbalans, De Zorgspecialist, Stichting Welzijn Velsen, Socius en MEE de
Wering. In 2017 heeft ook Viva! Zorggroep zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. De samenwerking met deze partners in de sociaal wijkteams heeft als doel om ondersteuningsvragen van inwoners integraal aan
te pakken. De gemeente Velsen wil in 2019 een strategische visie ontwikkelen op de doorontwikkeling van de sociaal wijkteams voor de komende
jaren. Aansluitend daarop wordt de Samenwerkingsover-eenkomst Sociaal
Wijkteam Velsen geactualiseerd. In afwachting daarvan zijn partijen overeenge-komen de huidige samenwerking tot en met 31 december 2019
voort te zetten overeenkomstig de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Wijkteam Velsen 2016-2017.

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