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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Diep
B19.0295

Onderwerp

Vaststellen van groen ontwerp 1, Andreaweg

Besluit

Groenontwerp 1, Andreaweg Velsen-Noord vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In het groengebied langs de Andreaweg in Velsen-Noord staan Canadese
populieren. Deze populierensoort is op hogere leeftijd gevoelig voor top- en
takbreuk. De gemeente kan de veiligheid van voorbijgangers en het spoor
daardoor niet meer garanderen. Daarom verwijdert de gemeente de
populieren. Het verwijderde groen gaat de gemeente compenseren. In
samenspraak met bewoners heeft de gemeente een plan gemaakt voor de
renovatie van het groengebied rondom de Andreaweg. In december 2018
heeft de gemeente een enquête verstuurd naar 550 bewoners in Velsen-Noord, om te achterhalen hoe de omwonenden het groengebied
gebruiken. 66 bewoners hebben de enquête ingevuld. In maart 2019 is de
gemeente met geïnteresseerde bewoners in gesprek gegaan en tot twee
schetsontwerpen gekomen. Daarna hebben 133 bewoners via een enquête
hun voorkeur uitgesproken voor een ontwerp. Ruim 75% koos voor ontwerp
1. Het college heeft ontwerp 1 vastgesteld.

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

Coll.Verw
B19.0305

Onderwerp

Ongewenste neveneffect Wet aanpassing kansspelbelasting voor
sportweddenschappen

Besluit

De brief aan de staatssecretaris, de heer M. Snel, te versturen met een
kopie naar de gemeenten met een harddraverij en de fracties van de
Tweede Kamer.

Publiekssamenvatting

De Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen leidt tot
forse verzwaring van de belastingdruk van organisatoren. Daarmee wordt

het voortbestaan van de kortebaandraverijen in gevaar gebracht. Op 23
mei 2019 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin
de raad het college verzoekt om er bij de staatssecretaris op aan te dringen de negatieve effecten van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor
sportweddenschappen voor de harddraverijen te voorkomen of compenseren. Met het versturen van een brief aan de staatssecretaris geeft het college uitvoering aan de motie.

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

Coll.Dinj
B19.0302

Onderwerp

ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan
"Paraplubestemmingsplan woningsplitsing, kamerverhuur en short stay"

Besluit

het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan woningsplitsing,
kamerverhuur en short stay” met idn:
NL.IMRO.0453.BP0000ANTISPLITWO1-O001 in procedure te brengen en
ter visie te leggen.

Publiekssamenvatting

De gemeente Velsen krijgt steeds vaker aanvragen voor het splitsen van
woningen.
Het voordeel van het splitsen van woningen is dat meer mensen woonruimte kunnen krijgen, zoals tijdelijke werknemers in de regio. Maar het kan
ook nadelen voor de omgeving hebben, zoals geluidsoverlast en
parkeerproblemen. Daarom willen we het kunnen reguleren. In nieuwe
bestemmingsplannen is al opgenomen dat je woningen niet zomaar mag
splitsen, in oudere bestemmingsplannen nog niet. Daarom hebben we een
"Paraplubestemmingsplan woningsplitsing, kamerverhuur en short stay"
opgesteld. Daarmee kunnen we aanvragen voor woningsplitsing eenduidig
beoordelen omdat de regelgeving in de hele gemeente dan hetzelfde is.
Als er aanvragen binnenkomen die passen binnen het huidige beleid zoals
de Huisvestingsverordening 2017, Beleidsregel gebruik onzelfstandige
woonruimte Velsen 2016, de Beleidsregel Short Stay Velsen 2017 en de
beleidsregel Bed and Breakfast kunnen we medewerking verlenen. Hiervoor is in het paraplubestemmingsplan een vergunningstelsel opgenomen.
Wij starten de bestemmingsplanprocedure met de terinzagelegging van het
ontwerp-paraplubestemmingsplan.

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

Coll.Dinj
B19.0303

Onderwerp

Vaststellen locaties en reactierapport van Grijs naar Groen

Besluit

1.
2.

De lijst met te vergroenen locaties voor uitvoering 2019 t/m 2021 vast
te stellen;
Het reactierapport van Grijs naar Groen vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Een van de speerpunten van het college uit de kleuren van de begroting
2019 is het project van Grijs naar Groen. Dit project draagt bij aan een
groenere, toekomstbestendige, klimaat-adaptieve leefomgeving in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord. Tegels (grijs) bepalen in IJmuiden-Noord en
Velsen-Noord het straatbeeld. Veel tegels en weinig groen maken dat deze
kernen veel last hebben van de huidige klimaatverschijnselen zoals hittestress tijdens hete zomers en wateroverlast tijdens stortbuien. Door tegels
te verwijderen en bomen en planten terug te planten kunnen we dit tegengaan. Tegelijkertijd zorgt groen voor een prettige leefomgeving. In maart
en april vroeg de gemeente aan bewoners om locaties te fotograferen en
toe te lichten waarom deze locaties geschikt zijn om te vergroenen. Na een
controle op haalbaarheid is een lijst gemaakt waarin staat welke locaties
de gemeente de komende 3 jaar wil vergroenen, denk hierbij aan de kruising van Rijswijkstraat / Duinvlietstraat en de Frans Naereboutstraat.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Dinj
B19.0297

Onderwerp

vaststellen wijzigingsplan Van Diepenstraat

Besluit

het wijzigingsplan Van Diepenstraat met IDN:
NL.IMRO.0453.WP0401VANDIEPENST1-R001 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In onze gemeente zijn al diverse locaties voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen huis bouwen. Na de
locaties aan de Keetberglaan, Van den Vondellaan en Eksterlaan is nu een
locatie aan De Van Diepenstraat in Velsen-Noord aan de beurt. Het gaat
om het gebied waar eerder school De Triangel heeft gestaan. De gemeente geeft hier 17 kavels uit. In het vierde kwartaal van dit jaar starten
we daarmee. Door middel van loting wordt bepaald wie een kavel krijgt
toegewezen.
Het ontwerpwijzigingsplan om de bouw van de woningen mogelijk te maken heeft vanaf 31 mei 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
bij het college ingediend. Daarom heeft het college het wijzigingsplan
vastgesteld. Ook het vastgestelde wijzigingsplan leggen we ter inzage.
Dan bestaat de mogelijkheid een beroepschrift bij de Raad van State in te
dienen.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Steij
B19.0300

Onderwerp

Convenant en beleidsregels landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke
opvang

Besluit

1. Het convenant landelijke Toegankelijkheid 2019 aan te gaan;
2. De beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
gemeente Velsen 2019 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Om te voorkomen dat daklozen tussen wal en schip vallen gaat het college
het convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang aan. In
dit convenant spreken gemeenten met elkaar af dat een persoon die
maatschappelijke opvang nodig heeft bij elke gemeente kan aankloppen.
Iemand mag niet geweigerd worden omdat er geen binding is met de gemeente van aanmelding. De inhoud van het convenant heeft het college
vastgesteld als beleidsregels.
Voor de maatschappelijke opvang is de toegang belegd bij een centrale
toegang in Haarlem. Deze wordt uitgevoerd door de GGD Kennemerland.
De GGD hanteert hierbij na het besluit van het college het nieuwe convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang.

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

Coll.Steij
B19.0301

Onderwerp

Regionaal Actieplan Perspectief op Werk

Besluit

Het regionaal actieplan Perspectief op Werk vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond streven we naar
een toekomstgerichte arbeidsmarkt waar alle werkzoekenden, ook de
groep mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, kansen hebben op
betaald werk en een volwaardige werkplek. Dit sluit goed aan het
collegeprogramma ‘Velsen komt naar je toe’. We zetten vanuit dit programma flink in op jobcarving, social return, garantiebanen en beschut werk
en creëren kansen voor inwoners bij wie dat niet vanzelf gaat. Het regionaal actieplan Perspectief op Werk sluit hier mooi op aan. Het bevat een
Doe agenda met activiteiten om de huidige kansen die de krappe arbeidsmarkt voor onze werkzoekenden biedt, te verzilveren. Doelstelling in het
actieplan is het creëren van 180 (leer)werkplekken voor de doelgroep en
het plaatsen van 180 kandidaten daarop in twee jaar. Dit bereiken we onder
andere door het versterken van de regionale werkgeversdienstverlening.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies

Coll.Steij
B19.0304
Openbaar direct

Onderwerp

Openbaar geestelijke gezondheidszorg (Oggz-) convenant 2019-2023

Besluit

Het Oggz-convenant 2019-2023 Midden- en Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer aan te gaan.

Publiekssamenvatting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang, zorg en huisvesting van
kwetsbare en dakloze burgers (ook wel Oggz-doelgroep genoemd). Voor
een optimale uitvoering is samenwerking met regionale partners (o.a.
zorgaanbieders, woningcorporaties en politie) noodzakelijk. Hiervoor zijn
afspraken nodig over rollen, verantwoordelijkheden en gegevensuitwisseling. Het college gaat met de regionale ketenpartners een nieuw convenant
aan. Het nieuwe convenant sluit beter aan bij de aangescherpte
privacyregelgeving.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

