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Registratienummer
Onderwerp
Besluit

Publiekssamenvatting

Coll. Dales
B19.0144
Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2019
1. Het Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2019 vast te stellen.
2. Het Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2019 in werking te laten treden op
1 juni 2019.
3. Het Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017 per 1 juni in te trekken
Het reglement Burgerlijk Stand dateert uit 2017 en is vanwege recente
ontwikkelingen aan vernieuwing toe. In het reglement worden zaken vastgelegd zoals de benoemingsperiode van een (buitengewoon) ambtenaar
van de burgerlijke stand, de voorwaarden voor aanwijzing van een locatie
als gemeentehuis en de openstelling van de burgerlijke stand. Het persoonlijker maken van de huwelijkdag past in de tijdsgeest waarin mensen
graag zelf bepalen hoe ze invulling geven aan deze dag. In dezelfde lijn
willen (bruids)paren ook op andere locaties trouwen dan nu al mogelijk is in
de gemeente velsen. Hierom is opgenomen in het nieuwe reglement dat
iedereen die aan de voorwaarden voldoet voor één dag benoemd kan worden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Velsen. Tevens is als extra bepaling opgenomen in het nieuwe regelement dat trouwen, onder voorwaarden, in de hele gemeente zal worden
toegestaan met uitzondering van een woonhuis. Het college besluit het reglement burgerlijke stand 2019 vast te stellen.

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

Coll. Diep
B19.0141
Mobiliteitsagenda Velsen

Besluit

De raad voor te stellen de Mobiliteitsagenda Velsen vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) uit 2004 beschrijft voor de
periode tot circa 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in
Velsen. Het einde van de looptijd van het huidige LVVP nadert. Daarom is
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een nieuwe beleidsagenda gemaakt voor de komende jaren. Hiervoor
hebben we een nieuwe benaming gekozen: de Mobiliteitsagenda Velsen.
De mobiliteitsagenda bevat niet alleen beleidsdoelen, maar ook concrete
beleidsacties en maatregelen waaraan het college in de huidige bestuursperiode gaat werken. Het betreft in totaal 20 beleidsdoelen en 70 beleidsacties/maatregelen, ingedeeld in 6 thema’s: duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, fiets en voetganger, openbaar vervoer, autobereikbaarheid en
parkeren. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ambities van de gemeente Velsen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0142
Onderwerp
tracé IJmond doorfietsroute
Besluit

De raad voor te stellen
1. Het eerder vastgestelde voorkeurstracé van de IJmond doorfietsroute in
Velsen als definitief tracé vast te stellen;
2. De route via de westzijde van Driehuis en Santpoort als tracé voor de IJmond doorfietsroute toe te voegen en vast te stellen;
3. Het college opdracht te geven een uitvoeringsprogramma en financiële
onderbouwing uit te werken met het doel:
- het tracé door de kernen te realiseren in de periode tot en met 2022;
- de route via de westzijde van Driehuis en Santpoort te realiseren voor
2030.

Publiekssamenvatting

Als vervolg op de raadsvergadering van 22 februari 2018 heeft samenspraak met de Fietsersbond plaatsgevonden over de tracékeuze van de
doorfietsroute door Driehuis en Santpoort. Net als ten noorden van het
Noordzeekanaal is er gekozen voor twee tracés. Een tracé door de kernen
en een tracé langs de westzijde van Driehuis en Santpoort. Beide dragen
bij aan de robuustheid van het fietsnetwerk. De tracés worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0145
Onderwerp
jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019 en
programmabegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Spaarnwoude.
Besluit

De raad voor te stellen
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
2.
in te stemmen met de begroting 2020 en begrotingswijziging 2019
van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en dit
als zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur.

.
Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019
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van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
Daarnaast wordt de jaarrekening 2018 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begrotingswijziging en de voorlopige begroting te plaatsen en stelt de raad voor
met beide in te stemmen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0152
Onderwerp
Jaarrekening 2018, begroting 2020 gemeenschappelijke regeling
Centraal Nautisch Beheer.
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer.
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2020 van de Gemeenschappelijke
Regeling Centraal Nautisch Beheer en dit als zienswijze in te dienen bij het
Dagelijks Bestuur van CNB.

Publiekssamenvatting

Het Centraal Nautisch Beheer is een gemeenschappelijke regeling waarin
de gemeenten Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Zaanstad en gemeente Amsterdam deelnemen om een veilig, vlot en duurzaam gebruik
van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied te waarborgen.

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer. Daarnaast wordt de jaarrekening 2018
ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding
om opmerkingen bij de begroting te plaatsen en stelt de raad voor met beide in te stemmen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dinj
B19.0143
intrekken van een hoger beroepschrift inzake uitspraak rechtbank
handhaving Groenelaantje 6

Besluit

Het college besluit om het hoger beroep met betrekking tot het perceel
Groenelaantje 6 0039 inzake de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland
van 24 juli 2018 met betrekking tot de handhaving volkstuinen, Groenelaantje 6 te Santpoort-Noord in te trekken.

Publiekssamenvatting

Op 9 oktober 2018 heeft het college besloten het eerder ingestelde pro
forma hoger beroep tegen twee uitspraken van de rechtbank NoordHolland van 24 juli 2018, met betrekking tot de handhaving van volkstuinen
aan het Groenelaantje 6 te Santpoort-Noord, te bevestigen en de gronden
van het hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State in te dienen.
Het aanleveren van nieuwe aanvullende documenten door de eigenaar van
een van de volkstuinen, als reactie op het hoger beroep van het college,
heeft geleid tot een nieuwe beoordeling van het strijdig gebruik met het bestemmingsplan van het betreffende perceel. Gelet op de inhoud van de
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overgelegde documenten in relatie tot een soortgelijke zaak op het Groenelaantje 6 (waar voor het gebruik t.b.v. paarden overgangsrecht door het
college is aangenomen) kan het college de uitspraak van de rechtbank
Noord-Holland met betrekking tot het houden van paarden op dit moment
wel onderschrijven. Het college vindt het houden van paarden nog steeds
geen gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de percelen aan het Groenelaantje en strijdig met het algemeen belang, alleen rechtvaardigt het in
dit specifieke geval en onder deze omstandigheden geen verdere rechtsgang meer. Daarom wordt het hoger beroep tegen één van de uitspraken
ingetrokken. De andere blijft in stand.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0151
Onderwerp
Planontwikkeling Hofgeest
Besluit

Publiekssamenvatting

De raad voor te stellen het voorliggende stedenbouwkundig plan Hofgeest
vast te stellen als passende deeluitwerking van het ontwerpontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest

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) stelde de raad hiervoor het ruimtelijk kader vast. In 2014 stelde
de raad randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van Hofgeest door
marktpartijen. Ontwikkelaars pakten het initiatief hiervoor samen met de gemeente op. Het college staat positief tegenover het stedenbouwkundig plan
van ontwikkelaars, dat een passende deeluitwerking is van het vastgestelde
ruimtelijk kader. Er zijn enkele verschillen met het ontwerpontwikkelingsplan, die het college met dit voorstel aan de raad voorlegt.

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

Coll. Steij
B19.0147
Autorisatie voor opvragen gegevens Jongeren in Beeld.

Besluit
1. Op grond van artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP)
een verzoek in te dienen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens om de
autorisatie voor systematische verstrekking van gegevens aan te vullen ten
behoeve van het project ‘Jongeren in Beeld’.
2. Voor toekomstige gevallen mandaat te verlenen voor het indienen van verzoeken ex artikel 3.2 Wet BRP overeenkomstig het Mandaatbesluit autorisatie Wet basisregistratie personen.
Op grond van artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen (Wet
BRP) een verzoek in te dienen bij de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens om de autorisatie voor systematische
verstrekking van gegevens aan te vullen ten behoeve van het
project ‘Jongeren in Beeld’.
Voor toekomstige gevallen mandaat te verlenen voor het indienen
van verzoeken ex artikel 3.2 Wet BRP overeenkomstig het
Mandaatbesluit autorisatie Wet basisregistratie personen.
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Publiekssamenvatting

Per 1 januari 2017 kunnen gemeenten persoonsgegevens opvragen van
jongeren (23-27 jaar) binnen hun gemeente die geen startkwalificatie hebben, niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, geen werk hebben
en geen uitkering ontvangen. Naar verwachting gaat het binnen gemeente
Velsen om ongeveer 60 tot 100 jongeren. Het college besluit een verzoek
in te dienen voor het opvragen van deze gegevens zodat we voortaan jongeren in deze doelgroep specifiek kunnen benaderen en actief kunnen begeleiden naar een leer-werktraject.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Besluit

Publiekssamenvatting

Coll. Steijn
Coll. Bal
B19.0155
Verzoek college burgemeester en wethouders Haarlem over potentiele locatie
Voor Domus (Plus)
De brief met daarin de reactie op het verzoek van het college van B&W van
de gemeente Haarlem over potentiële locatie voor Domus(Plus) vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft in een
brief gevraagd of het college van Velsen medewerking wil verlenen aan de
realisatie van een Domus(Plus) voorziening en hiervoor geschikte locaties
wil aandragen. Domus(Plus) is een voorziening voor mensen die kampen
met meervoudige problematiek (verslaving, psychiatrie, licht verstandelijke
beperking) en behoefte hebben aan intensieve (24uurs-) begeleiding. Het
college acht op dit moment en de komende tijd een Domus(Plus) locatie
niet realiseerbaar binnen de gemeente Velsen. Onder meer omdat de gemeente op dit moment al werkt aan de realisatie van Skaeve Huse, een
woonvoorziening voor een andere complexe doelgroep.
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