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BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. 30 oktober 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0359
Financiële afhandeling met Uitgeest na opzeggen dienstverleningsovereenkomsten

Besluit

1. Akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente Uitgeest van 29
augustus 2018 en de aangeboden vergoeding van € 225.000,- over
2018 te accepteren;
2. Het college van Uitgeest hierover per brief te informeren.

Publiekssamenvatting

De gemeente Uitgeest heeft gekozen voor meer samenwerking met de
BUCH gemeenten. Een uitvloeisel hiervan is dat Uitgeest diverse dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Velsen heeft opgezegd. De
daadwerkelijke ‘ontvlechting’, gekoppeld aan het beëindigen van de werkzaamheden voor Uitgeest door Velsen, is per 1 januari 2018 afgerond.
Over de financiële afhandeling is overleg gevoerd en er is nu overeenstemming bereikt. Het college van Velsen heeft besloten akkoord te gaan
met een voorstel van de gemeente Uitgeest voor de financiële afhandeling
van de beëindiging van werkzaamheden voor Uitgeest.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B18.0365
Onderwerp
Organisatiewijziging – bestuursadvisering en instelling afdeling Concern
Zaken
Besluit

1. Een voorgenomen besluit te nemen inhoudende:
a. De personele formatie uit te breiden met 1,3 fte,
b. Het instellen van een afdeling Concern Zaken en het mandaatregister hierop aan te passen,
c. De medewerkers van de Concern Staf, van Concerncontrol, van het
team Bestuurssecretariaat van de afdeling Algemene Zaken en de
bestuursadviseurs deel uit te laten maken van de afdeling Concern
Zaken,
d. De Concerncontroller te benoemen als afdelingsmanager van de afdeling Concern Zaken,
e. Het besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.
2. Het voorgenomen besluit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad,
3. Het voorgenomen besluit een definitief besluit te laten zijn bij een positief advies van de Ondernemingsraad.
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Publiekssamenvatting

Door de toename van de complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken en de directe invloed vanuit de maatschappij, is het afwegen van de
maatschappelijke factoren en diverse belangen voor bestuurders complexer geworden. Ook het vergroten van de zichtbaarheid van bestuurders
en het (nog meer) van buiten naar binnen werken wordt van steeds groter
belang. Door bestuurders wordt steeds meer een balans gezocht tussen de
diverse belangen in de samenleving, de beeldvorming in de (social) media,
de politieke temperatuur in de raad en de positie van de bestuurder zelf.
Door deze groeiende complexiteit is het belang van integrale advisering
toegenomen. Dit vereist dat het niveau en de kwaliteit van de advisering
van bestuurders meegroeit met de taak en opgaven van de bestuurder. Om
de samenwerking en bestuurlijke advisering nog verder te verbeteren heeft
de directie een interventie onderzocht, die het bestuur en de organisatie
een extra impuls kan geven om de samenwerking en bestuurlijke advisering verder te verbeteren. De interventie houdt in dat bestuurders naast de
secretariële ondersteuning, inhoudelijk worden ondersteund door een bestuursadviseur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0358
Onderwerp
Gladheidbestrijdingsplan winter 2018-2019
Besluit

Het Gladheidbestrijdingsplan winter 2018-2019 vast te stellen

Publiekssamenvatting

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van gladheid door
winterse omstandigheden. Jaarlijks evalueert de gemeente de strooiroute
en de uitvoering van de gladheidbestrijding en stelt op basis daarvan een
nieuw gladheidbestrijdingsplan vast. Op basis van de evaluatie zijn een
aantal kleine wijzigingen in de route aangebracht. Jaarlijks doen inwoners
meldingen en of verzoeken de route aan te passen. Die verzoeken waren
dit jaar aanleiding de route aan te passen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0352
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimte - Bunkerpad
Besluit

1. De naam Bunkerpad vast te stellen voor de openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0097, en de straatcode 758 hieraan toe te kennen;
2. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na datum waarop het besluit
bekend gemaakt is.

Publiekssamenvatting

Langs de bunkers in het duingebied in IJmuiden loopt een wandelpad, tussen de Badweg en de IJmuiderslag. Dit pad heet in de volksmond bunkerpad. Vanwege de bezoekers en deelnemers aan de rondleidingen adviseert de Commissie Naamgeving openbare ruimte om de naam Bunkerpad
formeel vast te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0362
Onderwerp
Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2019)
Besluit

1. de raad te consulteren over Prestatieafspraken Velsen 2017-2021
(2019);
2. de biedingen van Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en Brederode
Wonen positief te beoordelen.

Publiekssamenvatting

De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huurdersraden
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hebben afspraken gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot
de woningmarkt. Onder andere over de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, renovatie en sloop/nieuwbouw, doelgroepen, duurzaamheid,
woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de
uitvoering van de Woonvisie 2025 van de gemeente en het beleid van de
woningcorporaties. Voordat de afspraken definitief worden vraagt het college de gemeenteraad om advies over deze voorgenomen afspraken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0361
Onderwerp
Regionale afstemming woningbouwontwikkeling op locatie “De Splinter” in
Heemskerk
Besluit

Akkoord te gaan met de ontwikkeling van 22 woningen op locatie ‘De Splinter’ in Heemskerk.

Publiekssamenvatting

De provincie heeft in haar Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bepaald dat nieuwe woningbouwlocaties alleen mogelijk zijn als daar met de
andere gemeenten uit de regio afspraken over zijn gemaakt. Hiermee wil
de provincie voorkomen dat iedere gemeente hetzelfde bouwt voor een beperkte doelgroep en dat er onnodig nieuw stedelijk gebied ontstaat ten koste van het landelijk gebied. Het college stemt in met de ontwikkeling van 22
woningen buiten bestaand stedelijk gebied aan de Kleine Houtweg in
Heemskerk (De Splinter). Hiervoor moet in het kader van de Provinciale
Verordening (PRV) regionale afstemming plaatsvinden in IJmond / ZuidKennemerland voordat dit in een bestemmingsplan kan worden opgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0364
Onderwerp
Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor het verhogen van een stal en het legaliseren van de nevenactiviteit als paardenhouderij van het perceel Hofgeesterweg 3 in Velserbroek
Besluit

Voor het verhogen van een stal en het legaliseren van de nevenactiviteit als
paardenhouderij (pensionstalling) van het perceel Hofgeesterweg 3 te Velserbroek:
1. de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van
het bestemmingsplan “Hofgeest”
2. onder de voorwaarde dat de raad de verklaring van geen bedenking afgeeft, een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
• het bouwen van een bouwwerk;
• strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde
in het bestemmingsplan “Hofgeest”.

Publiekssamenvatting

Het college is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het
verhogen van een stal en het legaliseren van de nevenactiviteit als paardenhouderij van het perceel Hofgeesterweg 3 te Velserbroek. Aanvrager
exploiteert op het perceel een vleesrundveehouderij. Naast de rundveehouderij wordt als nevenactiviteit paarden gehouden en wordt pensionstalling aan derden aangeboden. Deze nevenactiviteit is in strijd met de agrarische bestemming op grond van het geldende bestemmingsplan Hofgeest.
Medewerking kan alleen worden verleend met een uitgebreide procedure
(afwijken van het bestemmingsplan). Voordat de omgevingsvergunning kan
worden verleend moet op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen verlenen voor het strijdig planologisch gebruik. De ontwerpverklaring van geen
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bedenkingen en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben zes weken ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen ingediend. Op basis van de inhoudelijke beoordeling van deze aanvraag stelt het college de
raad voor tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0360
Onderwerp
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een wijziging gebruik schuur tot aula voor uitvaartdiensten
en de legalisatie van een pad op het perceel Kweekerslaan 21 te Santpoort
Noord
Besluit

Voor het wijzigen van het gebruik van de bestaande schuur in een aula
voor uitvaartdiensten en de aanleg van een pad op de begraafplaats De
Biezen, Kweekerslaan 21 te Santpoort-Noord:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad in procedure
te brengen en de raad overeenkomstig te informeren;
2. het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning in
procedure te brengen voor de activiteiten:
• strijdig planologisch gebruik, en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan De Biezen
• strijdig planologisch gebruik, en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen
• werk of werkzaamheden uitvoeren (aanleg pad)
• het wijzigen van een monument (aanleg pad).

Publiekssamenvatting

Voor de wijziging van het gebruik van de bestaande schuur in een aula
voor uitvaartdiensten en de aanleg van een pad op de begraafplaats De
Biezen te Santpoort-Noord is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze gebruikswijziging is strijdig met het geldende bestemmingsplan
De Biezen. Medewerking kan alleen worden verleend met een uitgebreide
procedure (afwijken van het bestemmingsplan). Het project is voorzien van
een goede ruimtelijke onderbouwing. Er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen de gebruikswijziging en vanwege het te dienen maatschappelijke belang wordt afgeweken van de parkeernorm. Voordat de vergunning kan
worden verleend, dient de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
ontwerpomgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te liggen.
Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen
indienen. Voordat het college definitief beslist op de aanvraag dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenking af te geven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0366
Onderwerp
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het legaliseren van het gebruik voor horecadoeleinden van
het Koetshuis op het landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord
Besluit

Voor het legaliseren van het gebruik voor horecadoeleinden van het voormalig Koetshuis en het aansluitende terrein op het landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenking van de raad in procedure te
brengen en de raad overeenkomstig te informeren.
2. het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning in
procedure te brengen voor de activiteiten;
• het bouwen van een bouwwerk.
• strijdig planologisch gebruik van het bestemmingsplan Duingebied
en hiervan af te wijken op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, onder
3 Wabo
• het wijzigen van een rijksmonument.
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Publiekssamenvatting

Voor het legaliseren van het gebruik voor horecadoeleinden van het (voormalig) Koetshuis op het landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord is
een omgevingsvergunning aangevraagd. De horecafunctie is in strijd met
de geldende bestemming ‘Wonen’ van het bestemmingsplan ‘Duingebied’.
Het koetshuis is een rijksmonument. Het project is voorzien van een goede
ruimtelijke onderbouwing. De functiewijziging draagt bij aan de versterking
van het toerisme, recreatie, het bedrijfsleven en aan de instandhouding van
het landgoed op langere termijn. Er zijn geen ruimtelijke en monumentale
bezwaren tegen de functiewijziging. Medewerking kan alleen worden verleend met een uitgebreide Waboprocedure (afwijken van het bestemmingsplan). Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, dient de
ontwerpverklaring van geen bedenking van de raad en de ontwerpomgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te liggen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen. Voordat het college definitief beslist op de aanvraag dient de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenking af te geven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0354
Onderwerp
Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning op het perceel Anna van Burenlaan 8 te Santpoort
Zuid.
Besluit

De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan SantpoortZuid;
2. onder voorwaarde dat de raad de verklaring van geen bedenkingen
afgeeft, een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 het bouwen van een bouwwerk;
 strijdig planologisch gebruik van het bestemmingsplan SantpoortZuid en hiertoe af te wijken krachtens artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 Wabo.

Publiekssamenvatting

Het college is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de
nieuwbouw van een woning op het perceel Anna van Burenlaan 8 te Santpoort Zuid. De bestaande woning wordt gesloopt. De nieuwe woning wordt
voor meer dan 50% van de oppervlakte buiten het bouwvlak geplaatst. Dit
is in strijd met het bestemmingsplan Santpoort-Zuid. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, dient de gemeenteraad daarvoor
een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De ontwerpverklaring
van geen bedenking van de raad en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het plan. Het college stelt de raad voor de verklaring van geen bedenkingen af te geven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Steij
B18.0351
Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen 2019

Besluit

1. Met ingang van 1 januari 2019 een gemeentelijke collectieve zorgverzekering aan te bieden aan mensen met een inkomen tot 130% van het
minimuminkomen;
2. Deze opdracht te gunnen aan Univé;
3. Hiertoe een overeenkomst met Univé aan te gaan en daarbij de volgende gemeentelijke bijdragen te hanteren:
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a. € 15 per maand voor de aanvullende verzekering Compact;
b. € 20 per maand voor de aanvullende verzekering Compleet;
c. € 40 per maand voor de aanvullende verzekering Compleet met € 0
eigen risico.
Publiekssamenvatting

Mensen met een laag inkomen (minima) zijn vaak minder goed verzekerd
tegen zorgkosten. Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om de
juiste zorg te krijgen. Om de verzekeringspositie van minima en in het bijzonder mensen met een chronische ziekte of beperking binnen die doelgroep te verbeteren, hanteert Velsen met ingang van 1 januari 2019 een
gemeentelijke financiële bijdrage op de premie voor een collectieve zorgverzekering bij Univé. Zo moet voorkomen worden dat minima niet de zorg
krijgen die zij nodig hebben, dat zij medische schulden oplopen en dat er
onnodig beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. De verwachting is
dat dit de sociaal-medische positie van minima versterkt en schuldenproblematiek vermindert.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
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