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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. 13 november 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0383
Mandaatregister Velsen 2018

Besluit

1. Het mandaatregister Velsen te wijzigen conform het overzicht wijzigingen mandaatregister Velsen 2018.
2. De wijziging daags na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

In het mandaatregister staat weergegeven aan welke functies bepaalde
bevoegdheden zijn opgedragen. Door een aantal wijzigingen in de ambtelijke organisatie dient het mandaatregister te worden aangepast. Daarnaast
zijn met dit besluit de bevoegdheden in het kader van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie gemandateerd en opgenomen in het mandaatregister.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0384
Onderwerp
Collegeprogramma 2018-2022 "Velsen komt naar je toe!"
Besluit

Het collegeprogramma 2018-2022 "Velsen komt naar je toe!" vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Als college hebben we samen met partners het raadsakkoord vertaald in
vijf bewegingen:
1. Vergroten van de kwaliteit van de publieke dienstverlening.
2. Vernieuwen van werkwijze van de gemeente.
3. Naar een duurzaam Velsen.
4. Versterken ondernemersklimaat, leefomgeving en leefbaarheid.
5. Zorgen dat iedereen meedoet.

In het collegeprogramma is te lezen hoe we alle vijf bewegingen willen inzetten en hoe ze invulling geven aan de ambities van de raad. Daarnaast
hebben we als college ook eigen ambities toegevoegd die aansluiten op het
raadsakkoord.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B18.0381
Onderwerp
Verlenging huur bibliotheekpand Dudokplein 16 in IJmuiden
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Besluit

1. In te stemmen met de verlenging van de huur van het bibliotheekpand
aan het Dudokplein nummer 16 in IJmuiden van de Winkelstichting
Plein 1945 tot 30 juni 2020 met dien verstande dat de huur hoe dan ook
eindigt op het moment dat de multifunctionele accommodatie gerealiseerd is;
2. In te stemmen met de verlenging van de onderhuur van de bibliotheek
aan het Dudokplein nummer 16 in IJmuiden aan de Bibliotheek Velsen
tot 30 juni 2020 met dien verstande dat de onderhuur hoe dan ook eindigt op het moment dat de multifunctionele accommodatie gerealiseerd
is.

Publiekssamenvatting

De Winkelstichting Plein 1945 is een maatschappelijke partner van de gemeente Velsen die vastgoed exploiteert en beheert rond Plein 1945. Op 18
november 2018 verloopt een lening die de gemeente Velsen in 1998 heeft
verstrekt aan de Winkelstichting Plein 1945 voor de financiering van de
nieuwbouw van het bibliotheekpand aan het Dudokplein 16 in IJmuiden.
Deze lening moet de Winkelstichting Plein 1945 op die datum aflossen. Om
de aflossing te kunnen doen, moet de Winkelstichting Plein 1945 herfinanciering aantrekken. De bank vraagt daarom van de Winkelstichting een
aantal zekerheidstellingen. Eén daarvan is zekerheid over de verhuurbaarheid van de bibliotheek. Het pand wordt nu nog gehuurd door de gemeente
Velsen en doorverhuurd aan de Bibliotheek Velsen. Deze huurovereenkomst loopt af op 30 juni 2019. De Winkelstichting Plein 1945 vraagt de
gemeente Velsen om die zekerheidstelling te verstrekken door de huidige
huur te verlengen tot 1 juli 2020. Daarmee wordt de huur van de ruimte ten
behoeve van gebruik door de bibliotheek voortgezet en kan de Winkelstichting haar lening aan de gemeente aflossen. Bovendien kan binnen die periode besluitvorming over de toekomstige invulling plaatsvinden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0379
Onderwerp
Vestiging seksinrichting Trawlerkade 16 IJmuiden
Besluit

Het college besluit: het wijzigingsplan 'Trawlerkade 16 te IJmuiden' met id.:
NL.IMRO.0453.WP0503TRAWLERKAD16-O001 gedurende zes weken ter
inzage te leggen.

Publiekssamenvatting

Er is een aanvraag ontvangen voor het mogen vestigen van een seksinrichting in het pand Trawlerkade 16 te IJmuiden. In het ter plaatse geldende
bestemmingsplan Havengebied IJmuiden is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vestiging van maximaal 2 seksinrichtingen in het middenhavengebied. Er is nu geen seksinrichting in dit gebied. De seksinrichting vindt plaats in het bestaande pand, er vindt geen uitbreiding van het
pand plaats. Omdat wordt voldaan aan de in het bestemmingsplan gestelde
voorwaarden heeft het college besloten in te stemmen met de wijziging. Het
wijzigingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze
termijn kunnen zienswijzen bij het college worden ingediend. Na de terinzagelegging neemt het college een definitief besluit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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