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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 09 juli 2019
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dal
B19.0252
Aanpassen van regeling behandeling bezwaarschriften 2018 ten aanzien
van de verdoeding van de voorzitter

Besluit

1. om artikel 12, lid 4, van de Regeling behandeling bezwaarschriften 2018
in te trekken en om hiervoor in de plaats
2. artikel 12, lid 4, vast te stellen als:
"De voorzitter krijgt voor zijn reiskosten en voor zijn werkzaamheden een
vergoeding conform hetgeen daarover is geregeld in Hoofdstuk 3, Gemeenten, Afdeling 3.4, Commissieleden, van het Rechtspositiebesluit decentrale bestuurders in die zin dat een dagdeel hoorzittingen zal worden
vergoed als zijnde het bijwonen van twee vergaderingen."

Publiekssamenvatting

Op 6 maart 2018 stelden het college en de burgemeester nieuwe beleidsregels vast voor de afhandeling van de bezwaarschriften die bij beide bestuursorganen inkomen. In artikel 12, lid 4, van deze beleidsregels is de
vergoeding van de voorzitter van de hoorcommissie geregeld. Deze regeling blijkt niet uitputtend te zijn. Het college besluit nu artikel 12, lid 4, van
de beleidsregels afhandeling bezwaarschriften te wijzigen in die zin dat de
voorzitter een financiële vergoeding krijgt voor de hoorzittingen en voor de
reiskosten conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2018. Gezien de zwaarte van de voorzitterstaak zal een dagdeel hoorzittingen worden vergoed als het bijwonen van twee vergaderingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0239
Onderwerp
Digitaal platform participatie Velsen
Besluit

Een E-participatieplatform op te zetten als aanvulling op de al bestaande
vormen van participatie.

Publiekssamenvatting

Bij participatietrajecten in Velsen ontbreekt tot nu toe een (digitaal) platform
waarop inwoners direct de mogelijkheid hebben om hun mening en reacties
kunnen geven op projecten of thema’s. Dit via tekst, peilingen en/of polls.
Daarom kiest het college om een nieuw E-participatieplatform op te zetten.
Op dit platform kunnen inwoners ook ideeën en initiatieven aandragen
waarbij de gemeente kan aansluiten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Verw
B19.0251
Besluit vervanging op termijn te vernietigen analoge archiefbescheiden 2019

Besluit

1. over te gaan tot vervanging van de analoge archiefbescheiden, die op
grond van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen
2017 voor vernietiging in aanmerking komen, in digitale reproducties
opgeslagen of opgemaakt in het zaaksysteem Medewerkerportaal.
Daarna worden deze analoge archiefbescheiden vernietigd.
2. deze analoge archiefbescheiden te reproduceren op de wijze zoals
omschreven in het Handboek vervanging op termijn te vernietigen archiefbescheiden gemeente Velsen 2018.
3. deze besluiten in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Publiekssamenvatting

De digitalisering van de samenleving van het laatste decennium heeft het
informatiebeheer bij overheidsinstanties sterk beïnvloed. De informatiestromen verlopen hoe langer hoe meer digitaal.
In het collegeprogramma 2018-2022 heeft de gemeente Velsen de ambitie
opgenomen om de digitale dienstverlening flink uit te breiden. Onderdeel
daarvan is ook om tot verdere digitalisering van de administratie over te
gaan zodat de afhandeling en archivering van fysieke documenten zoals
ingediende verzoeken en aanvragen digitaal kan plaatsvinden.
Het college neemt daarom het besluit om papieren documenten te vervangen door digitale exemplaren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0195
Onderwerp
(Tweede) wijziging van de legesverordening 2019
Besluit

De raad voor te stellen:
1. de (tweede) wijziging van de Legesverordening 2019 vast te stellen;
2. de (tweede) wijziging van de Legesverordening 2019 in werking te laten
treden met ingang van 1 oktober 2019.

Publiekssamenvatting

Op 7 mei 2019 heeft het college het Reglement Burgerlijke Stand Velsen
2019 vastgesteld. In het reglement is opgenomen, dat een bekende van
(bruids)paren voor één dag benoemd kan worden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de benoeming maakt de gemeente
kosten, ad €125,00, die in de vorm van leges in rekening kunnen worden
gebracht aan de aanvrager. Het college stelt de raad voor de Legesverordening 2019 op dit punt aan te passen, omdat de huidige verordening hierin
nog niet voorziet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0270
Onderwerp
Reactie op Roadmap Tata Steel
Besluit

In te stemmen met het door de provincie versturen van de gezamenlijke
reactie van de provincie en de IJmondgemeenten op de Roadmap 2030
van Tata Steel.

Publiekssamenvatting

Tata Steel heeft op 6 juni 2019 de Roadmap 2030 gepresenteerd. Daarin
staat welke maatregelen het bedrijf neemt om overlast van stof, geur, geluid en licht te voorkomen. Velsen heeft samen met de andere IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland een brief met de eerste reactie op
deze Roadmap opgesteld De reactie in de brief is drieledig. Allereerst gaat
de brief in op de langdurige relatie tussen Tata Steel, de omwonenden en
de regio. Ten tweede staat de inhoudelijke reactie op de Roadmap 2030 in
de brief. Tot slot gaat de brief over het toekomstperspectief dat de Road-
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map 2030 biedt. De provincie verstuurt de brief met de reactie op de
Roadmap mede namens de IJmondgemeenten aan Tata Steel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0256
Onderwerp
Actualisatie Wabo Afwijkingenbeleid Velsen
besluit

1. de beleidsnotitie 'afwijkingenbeleid Velsen 2019' vast te stellen;
2. de in 2012 door het college vastgestelde beleidsnotitie 'Afwijkingenbeleid Velsen 2012' in te trekken.
3. de besluiten onder 1 en 2 daags na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Het college heeft het 'Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2019' vastgesteld.
Hiermee wordt geregeld hoe de gemeente omgaat met aanvragen voor
omgevingsvergunningen die afwijken van een bestemmingsplan. Het afwijkingenbeleid biedt de inwoners van Velsen duidelijkheid over wat wel en
niet kan ten aanzien van onder meer erfbebouwing, dakopbouwen, groendragers en dakterrassen. Ook zijn er nieuwe regels toegevoegd voor onderwerpen die nog niet goed geregeld waren. De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt hiermee vergroot en het proces van vergunningaanvragen en –verlening wordt eenvoudiger en sneller.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0260
Onderwerp
VTH-Uitvoeringsprogramma 2019
Besluit

Het VTH-Uitvoeringsprogramma-2019 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Inwoners en ondernemers verwachten van de overheid een grotere rol.
Participatie combineert de betrokkenheid van de inwoner en ondernemer
met de ontwikkeling binnen Velsen. Dezelfde inwoners en ondernemers eisen een actievere rol van de overheid door de vele handhavingsverzoeken
ten aanzien van de handhaving van wet- en regelgeving. De in januari 2021
in te voeren Omgevingswet vergt een grotere aandacht voor toezicht en
handhaving. Nieuwe systematiek en verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de omgevingswet vragen om beter zicht (beheersing) op wat er
gebeurt ten aanzien van onder andere (aan-)bouwen, wonen en gebruik
van standplaatsen. Het daarbij toenemend aantal evenementen en steeds
actiever en creatiever wordende horeca vergt – naast meer zichtbare
handhaving – een bredere kennis van technieken en mogelijke alternatieven. Het college wil deze ontwikkeling volgen en ondersteunen waar mogelijk. Toezicht en handhaving goed positioneren is één van de middelen
daarvoor. In het Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving (VTH)Uitvoeringsprogramma 2019 komt dit tot uitdrukking. Daar waar het vrij spel
(zoeken van de balans tussen vrijheid in ondernemerschap en kaders van
die vrijheid) in de maatschappij tot ongewenste ontwikkelingen heeft geleid
en de beheersing daarover niet afdoende is geweest, is nu extra inzet nodig. De in het Uitvoeringsprogramma opgenomen projecten “Illegale bewoning” en “Veilig , duurzaam en vitaal recreëren” zijn daar voorbeelden van.
Met deze investering wil het college grip op deze onderwerpen verstevigen
en veel overlast in de woonomgeving verminderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0257
Onderwerp
Wijzigingsplan Ambachtsweg Velserbroek.
Besluit

Het wijzigingsplan ‘Ambachtsweg' met id:
NL.IMRO.0453.WP1309AMBACHTWWEG1-O001 gedurende zes weken
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ter inzage te leggen.
Publiekssamenvatting

Het college heeft een aanvraag ontvangen voor het vestigen van een
lunchroom op een perceel gelegen aan de Ambachtsweg te Velserbroek.
De lunchroom krijgt een oppervlakte van 90 m2, met daarbij een terras van
ongeveer 60 m2. Op het perceel is nu nog niets gebouwd. Het ligt op een
afstand van ongeveer 25 meter van jongerencentrum De Koe en grenst aan
de vissteiger. In het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Velserbroek’ is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de lunchroom mogelijk te maken. Van deze wijzigingsbevoegdheid maakt het college nu gebruik. Het wijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Binnen die
termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Een wijzigingsplan heeft een andere procedure dan een regulier bestemmingsplan. De gemeenteraad hoeft het wijzigingsplan niet meer vast te stellen, dit gebeurt na ter inzagelegging door
het college
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0262
Onderwerp
Spoedaanvraag, tijdelijke huisvesting de Zefier IJmuiden
Besluit

De spoedaanvraag voor het plaatsen en huren van 4 noodlokalen ten behoeve van basisschool de Zefier in IJmuiden te honoreren.

Publiekssamenvatting

Basisschool De Zefier in IJmuiden groeit dusdanig dat niet alle leerlingen
het komende schooljaar in het gebouw aan de Eenhoornstraat in IJmuiden
gehuisvest kunnen worden. Het schooljaar 2018-2019 maakte de Zefier
medegebruik van 2 lokalen bij de nabij gelegen Pleiadenschool. De permanente uitbreiding van het gebouw wordt naar verwachting in het derde
kwartaal van 2020 opgeleverd. Het bestuur heeft bij het college verzocht
om een oplossing voor het ruimtetekort in de tussenliggende periode. Het
college heeft op grond van de artikelen 21 tot en met 25 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs besloten noodlokalen te plaatsen zodat de Zefier tot aan de oplevering van de permanente uitbreiding
van het hoofdgebouw passend is gehuisvest.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0259
Onderwerp
Subsidieverlening 3e kwartaal 2019 Peuter Centra Velsen
Besluit

Een subsidie van € 226.395 te verlenen aan Peuter Centra Velsen B.V.
conform de Subsidie-regeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2019 om in het derde kwartaal van 2019 uitvoering te geven aan de activiteiten op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie.

Publiekssamenvatting

Het college nam op 22 januari en 23 april jl. een besluit over de subsidie
voor het 1e en 2e kwartaal 2019 van Peuter Centra Velsen (PCV). We verleenden de subsidie per kwartaal omdat PCV geen sluitende begroting aanleverde. Dat is wel een vereiste om subsidie te ontvangen. PCV ontwikkelde daarom in opdracht van ons scenario’s met maatregelen om het tekort
op te lossen. PCV bood op 2 mei 2019 haar definitieve subsidieaanvraag
voor 2019, begroting en meerjarenperspectief aan. Door kostenverlaging
en inkomstenverhoging door uitbreiding van peuteropvanguren verwacht
PCV een klein positief saldo voor 2019. Onze toezichthouder controleert
met verscherpt toezicht de uitvoering hiervan. Om de voortgang van de activiteiten te garanderen verlenen wij nu de subsidie voor het 3e kwartaal
2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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