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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dales
B19.0158

Onderwerp

Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College voor
Arbeidszaken

Besluit

In te stemmen met het beleidsplan voor 2019-2022.

Publiekssamenvatting

Het College voor Arbeidszaken (CvA) heeft op 13 maart jl. het concept
beleidsplan voor 2019-2022 vastgesteld. Het beleidsplan heeft als titel
“Trots”. Het CvA drukt hiermee uit dat gemeenten trots mogen zijn op wat
ze doen, waar ze voor staan en op hun arbeidsvoorwaarden.
Het beleidsplan is opgebouwd rondom drie hoofdthema’s: arbeidsvoor
waarden van gemeenten, werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking en kwaliteit van het politieke ambt.
Gemeenten kunnen vóór of tegen het beleidsplan stemmen. Daarnaast is
er de mogelijkheid om een toelichting te geven of een opmerking te maken.
Het college stemt in met het beleidsplan.

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

Coll. Diep
B19.0169

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet sportpark Zeewijk Impuls voor de
Buitensport

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Voor de realisatie van de eerste fase Impuls Buitensport een krediet van €
295.000 beschikbaar te stellen voor de verhuizing van korfbalvereniging
DKV en de aanleg van twee kunstgras korfbalvelden met aanpalende
voorzieningen;
2. Ter dekking van de bijbehorende kapitaallasten een bedrag van € 350.000
beschikbaar te stellen door een onttrekking van € 230.000 aan de reserve
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Visie op Velsen ‘Impuls Buitensport’ en een onttrekking van € 120.000 aan
de reserve onderhoud sportaccommodaties;
3. Het totaalbedrag van € 350.000 te doteren aan de reserve dekking kapitaallasten;
e

4. Dit besluit te verwerken in de 2 Bestuursrapportage.
Publiekssamenvatting

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 295.000,beschikbaar te stellen voor de verhuizing van korfbalvereniging DKV van
sportpark Schoonenberg naar sportpark Zeewijk. De verhuizing van DKV
gaat vooraf aan de herinrichting van sportpark Schoonenberg, waarvoor in
de 2e helft van 2019 een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De verhuizing van DKV maakt onderdeel uit van de uitvoering van de
Agenda Sportaccommodaties 2018-2022 “Ruimte voor de sport!”. Het toevoegen van de vereniging is een belangrijke stap naar het multifunctioneler
maken van sportpark Zeewijk.
Het gevraagde bedrag komt uit de reserveVisie op Velsen oor het project
Impuls voor de buitensport: herstructurering sportparken Schoonenberg/Waterloo en Zeewijk en de reserve Onderhoud Sportaccommodatie.
De verhuizing van DKV is in het derde kwartaal van 2019 gepland.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B&W-vergadering d.d.
Portefeuillehouder
Registratienummer

14/05/2019
Coll. Verw
B19.0165

Onderwerp

Vrijgeven en opnemen budgetten in begroting 2019

Besluit

de raad voor te stellen::
De onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de Begroting
2019 met als dekking:
1. een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten voor een totaalbedrag
van € 378.500, zoal vermeld in overzicht A;
2. een onttrekking aan de reserve Sociaal domein € 301.000 voor het transformatiefonds Jeugd.

Overzicht A
Overzicht beleidspeerpunten
1.
Informatieplicht energiebesparende maatregelen
2.
Pilot 50+ vanwege het hoge aantal 50 plussers in de bijstand
3.
Schulden en armoede
4.
Asbestsanering Fr. Netscherlaan
5.
Gezond in de stad (GIDS)
6.
Opleidingen omgevingswet
7.
Woonvisie
€ 11.000
8.
Veilige steden € 30.000
9.
Digitaliseren klantdossiers
10.
Doorontwikkeling P&C producten

€ 10.500
€ 35.000
€ 136.000
€ 70.000
€ 33.000
€ 15.000

€ 29.000
€ 9.000
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Overzicht A Doelstelling reserve Algemene uitkering
Het doel van de reserve Algemene uitkering is om een verwacht nadeel van het gemeentefonds te
reserveren. De reserve wordt gevoed uit de resultaatbestemming van de jaarstukken van het betreffende boekjaar.
De reserve heeft het karakter van een financieel technische reserve. De maximale omvang van de
reserve varieert en is afhankelijk van de verwachte onderbesteding van het Rijk en het deel dat doorwerkt op de Algemene uitkering van Velsen. Dit kan ook nihil zijn. Het saldo van de reserve wordt in
het volgende boekjaar ingezet om de korting op de Algemene uitkering van het voorgaand jaar te dekken.
Overzicht B Bestemming van het gerealiseerde resultaat 2018 van € 3.854.000
Mutaties overeenkomstig regulier beleid (€ 1.803.500)
1. Toevoeging aan reserve Beleidsspeerpunten € 378.500
2. Toevoeging aan reserve Sociaal domein inzake transformatiefonds jeugd € 301.000
3. Toevoeging aan reserve Openbare ruimte € 127.000
4. Toevoeging aan reserve Voertuigen € 64.000
5. Toevoeging aan reserve Participatiewet inzake overschot BUIG € 593.000
6. Toevoeging aan reserve Algemene uitkering inzake verwachte korting 2017 € 340.000
Bestemming resterend resultaat (€ 2.050.500)
7. Toevoeging aan de Algemene reserve € 2.050.500
Overzicht C Kredieten voor het jaar 2019 beschikbaar stellen
De onderstaande kredieten een jaar langer ter beschikking te stellen:
2010 Bouw- en woonrijp maken Oud-IJmuiden € 358.388
2011 Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (voorbereiding) € 23.100
2014 Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding) € 60.000
Fietsmaatregelen € 62.811
VRI Wenckebachstraat/Breedband € 122.045
2016 Herinrichting Pres. Steynstraat (Nw. Vroeger) € 176.347
2017 Ondergrondse containers € 210.735
Herschikking onderwijsgebouwen
Velserbroek (voorbereiding) € 24.188
Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw € 369.662
Herinrichting Brederoodseweg (voorbereiding) € 7.798
Herinrichting Pontplein (voorbereiding) € 193.564
Renovatie plantsoenen 2017 € 121.613
Vervanging laanbomen 2017 € 197.266
Vervanging lindes centrale route € 54.000
Skaeve Huse € 21.179
Vervanging en afkoppelen riolering 2017 € 232.270
Vervanging natuursteen stadhuis € -49.066
Brandmeldinstallatie stadhuis € 20.754
Haalbaarheidsonderzoek Van Diepenstraat € 93.340
Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat € 79.370
Publiekssamenvatting

Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2018 wordt ten laste van het resultaat een bedrag gereserveerd in de reserve Beleidsspeerpunten om werkzaamheden, die in 2018 zijn gestart, te kunnen afronden in 2019. Om dit
mogelijk te maken wordt met dit besluit het begrotingsbedrag beschikbaar
gesteld in de begroting 2019 met als dekking het bedrag uit de reserve Beleidspeerpunten en uit de reserve Sociaal domein.
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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Verwoort
B19.0164

Onderwerp

Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de meerjaren
Prognose grondexploitaties (MGP) als bijlage bij de jaarstukken 2018

Besluit

1. op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te
leggen ten aanzien van de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) als
bijlage bij de Jaarrekening 2018 in verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en derden);
2. de raad voor te stellen de door het college op 14 mei 2019 opgelegde geheimhouding van de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) te bekrachtigen.
Publiekssamenvatting

De Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening 2018. Met dit voorstel wordt door het college geheimhouding opgelegd, die door de raad wordt bekrachtigd. De Mpg wordt
voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.
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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0149

Onderwerp

vaststellen bestemmingsplan Biezenweg.

Besluit
1. De nota ‘behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Biezenweg’
vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Biezenweg met identificatienummer
NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-R001 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Op de herontwikkeling van het voormalig tuincentrum aan de Biezenweg
70 is de Ruimte-voor-Ruimte regeling van toepassing. Dit houdt in dat de
initiatiefnemer alle voormalige bedrijfsbebouwing af moet breken en het
landschap moet verfraaien door het aanleggen van een natuurgebied op
Biezenweg 70. In ruil hiervoor mag de initiatiefnemer twee woningen bouwen. In aanvulling op deze herontwikkeling heeft de initiatiefnemer de
voormalige bedrijfswoning Biezenweg 70 onlangs gekocht. Deze zal op
termijn worden gesloopt en vervangen door een nieuwe woning.
Om realisatie van deze herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen, er is 1 zienswijze bij de gemeenteraad ingediend.
De zienswijze leidt niet tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Wij stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen.

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

Coll. Dinj
B19.0156

Onderwerp

vaststelling wijzigingsplan Dokweg

Besluit

het wijzigingsplan Dokweg NL.IMRO.0543.WP0502DOKWEG1-R001 vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

Er is een aanvraag ingediend voor het oprichten van een short stay hotel
op het perceel Dokweg 4 te IJmuiden. Het short stay hotel krijgt 40 kamers
in 4 bouwlagen.

Vooral vanuit de offshore industrie is er veel vraag naar tijdelijke werknemers. Deze bedrijven opereren op een internationale markt en maken veel
gebruik van tijdelijke werknemers uit het buitenland. Een goede huisvesting
voor deze werknemers is noodzakelijk.
In het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van in totaal 5 short stay hotels.
Hierin zijn de ruimtelijke kaders, zoals waar mag worden gebouwd, de
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maximale bouwhoogte en het aantal parkeerplaatsen dat moet worden
aangelegd, al opgenomen. Het wijzigingsplan Dokweg is een uitwerking
van deze kaders. Het ontwerpwijzigingsplan heeft tot 25 april 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is
daarom ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan wordt
zes weken ter inzage gelegd, gedurende deze termijn kunnen beroepschriften bij de Raad van State worden ingediend.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0161

Onderwerp

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Duingebied

Besluit

de raad voor te stellen het bestemmingsplan Duingebied met idn:
NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-R002 vast te stellen voor zover
het betreft de onderdelen:
-

Publiekssamenvatting

De overgangsrechtregeling t.b.v. de bewoning van Duin en Kruidbergerweg 37;
De bestemming van de gronden behorende bij het natuurbeheerbedrijf
aan de Middenduinerweg 89.
Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Duingebied vastgesteld. Tegen dit besluit zijn twee beroepen ingesteld bij de
Raad van State. De Raad van State heeft de gemeenteraad van Velsen opdracht gegeven een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Hiermee wordt het bestemmingsplan aangepast. De wijzigingen betreffen
de overgangsrechtregeling t.b.v. de bewoning van Duin en Kruidbergerweg 37 en de bestemming van de gronden behorende bij het natuurbeheerbedrijf aan de Middenduinerweg 89.

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

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Steij
B19.0162

Onderwerp

Ondertekening Taalakkoord 2019 – 2021

Besluit

Het Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond 2019- 2021 aan te gaan.

Publiekssamenvatting

Het college besluit het herijkte taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond
2019- 2021 aan te gaan. Hierdoor spreekt het college de intentie uit meer
laaggeletterde inwoners te bereiken en door te leiden naar passend aanbod.
Er zijn in Velsen tussen de 3.500 en 4.800 mensen die niet goed kunnen
lezen, rekenen of met computers kunnen werken. Hierdoor kunnen ze vaak
niet of minder goed meedoen in de maatschappij. Het lezen van bijvoorbeeld brieven van de overheid, veiligheidsvoorschriften of bijsluiters bij
medicijnen is moeilijk. Ook weten zij vaak niet de weg op het internet en
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ze zijn vaker werkloos. Ook zijn er soms taalproblemen op de werkvloer of
meer schulden dan niet-laaggeletterden. De gemeente blijft zich inspannen
om hen te bereiken en hen toe te leiden naar een betere positie in de samenleving.
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