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Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B18.0129
Spoedaanvraag tijdelijke huisvesting bs. De Zefier

Besluit

Basisschool De Zefier in IJmuiden tot aan de ingebruikneming van de
nieuwbouw, ruimte in gebruik te laten nemen bij de Pleiadenschool aan het
Pleiadenplantsoen in IJmuiden.

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. De permanente uitbreiding van het gebouw is
naar verwachting eind december 2019 gereed. Het bestuur heeft bij het college verzocht om een oplossing voor het ruimtetekort in de tussenliggende
periode. Het college heeft besloten op grond van de artikelen 21 tot en met
25 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs dat de Zefier
tot aan de oplevering van de permanente uitbreiding van het hoofdgebouw
ruimte in gebruik neemt bij de Pleiadenschool in IJmuiden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Verk
Registratienummer
B18.0130
Onderwerp
Stadsschouwburg Velsen
Besluit

Ter uitvoering van het raadsbesluit van 25 januari 2018 de Stichting Stadsschouwburg Velsen een overgangssubsidie te verlenen van € 1 miljoen.

Publiekssamenvatting

Op 25 januari 2018 heeft de raad besloten een aanvullend budget van
maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de Stadsschouwburg
Velsen. Aan de beschikbaarstelling van de eerste tranche van € 1 miljoen
heeft de raad de voorwaarde verbonden dat de Stadsschouwburg alle opgelegde verbetermaatregelen op het gebied van planning en control,
govenance en administratieve organisatie en interne controle moet hebben
geïmplementeerd. De gemeentelijk toezichthouder heeft geconstateerd dat
dit het geval is en heeft positief geadviseerd op het toekennen van het budget van € 1 miljoen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0120
Onderwerp
Collegeverklaring ENSIA 2017/verantwoordingsrapportage BAG
Besluit

1. De collegeverklaring ENSIA 2017 inzake de informatiebeveiliging ten
behoeve van DigiD en Suwinet vast te stellen.
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2. De bestuurlijke verantwoordingsrapportage 2017 voor de BAG vast te
stellen.
Publiekssamenvatting

Over 2017 heeft de gemeente Velsen voor de eerste keer een zelfevaluatie
uitgevoerd over informatiebeveiliging waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. De systematiek daarvoor is centraal ontwikkeld
en bekend onder de afkorting ENSIA (Eénduidige Normatiek Single Information Audit). In een later stadium krijgt de raad hierover een rapportage
voorgelegd. Over specifieke onderdelen (BAG, BRP, DigiD, Suwinet) wordt
verantwoording afgelegd aan de toezichthouders bij het Rijk. Het college
geeft over DigiD en Suwinet een verklaring af welke wordt getoetst door
een auditor. Daarnaast geeft het college een verantwoordingsrapportage af
over de maatregelen die zijn getroffen voor het waarborgen van de kwaliteit
in het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0127
Onderwerp
MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Biezenweg
Besluit

De raad voor te stellen vast te stellen dat geen MER.-plicht geldt voor het
bestemmingsplan Biezenweg.

Publiekssamenvatting

Voor de Biezenweg 70, waar voorheen tuincentrum Groenrijk was gevestigd, wordt een bestemmingsplan voorbereid waardoor de locatie kan worden herontwikkeld. Op grond van het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage (hierna te noemen: Besluit MER) dient, voordat het ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd, een MER-beoordelingsbesluit te worden
genomen. De eigenaar heeft hiertoe een MER-notitie ingediend. Hieruit
blijkt dat de verwachting is dat het toevoegen van twee woningen geen nadelige milieueffecten zal hebben. Het college stelt de gemeenteraad dan
ook voor te besluiten dat er geen MER- plicht geldt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0119
Onderwerp
Locaties ondergrondse containers voor Meer Waarde uit Afval
Besluit

1. De inspraakrapportage “Ondergrondse containerlocaties Meer Waarde
uit Afval” vast te stellen;
2. De 41 ondergrondse containerlocaties conform de inspraakrapportage
definitief vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Begin 2016 is in Velsen gestart met het project Meer Waarde Uit Afval. Dit
project heeft tot doel om de afvalscheiding in Velsen naar een hoger niveau
te brengen zodat voldaan kan worden aan de landelijke doelstelling van
75% afvalscheiding in 2020. Het project Meer Waarde Uit Afval richt zich op
een nieuwe wijze van afvalinzameling om zo het scheiden van afval te stimuleren en het genereren van restafval te ontmoedigen. In deze nieuwe inzamelwijze worden bij laagbouw woningen in Velserbroek, Velsen Noord,
IJmuiden en een deel van Velsen-Zuid ondergrondse containers gebruikt
voor de inzameling van restafval. Omdat de loopafstand naar de huidige
bestaande containers bij sommige woningen te lang zou worden, moeten er
extra ondergrondse containers geplaatst worden. Bewoners hebben tijdens
inspraakavonden kunnen reageren op 41 voorgenomen containerlocaties.
Naar aanleiding hiervan is een aantal locaties gewijzigd. Het college heeft
nu de 41 containerlocaties definitief vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0124
Onderwerp
Vaststellen ontwerp “Herinrichting Bosboom-Toussaintlaan en omgeving”
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Besluit

1. De inspraakrapportage “Herinrichting Bosboom-Toussaintlaan en omgeving” vast te stellen;
2. Het ontwerp “Herinrichting Bosboom-Toussaintlaan en omgeving” vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

De Bosboom-Toussaintlaan en omgeving wordt opnieuw ingericht. Het riool
en de bestrating zijn namelijk niet meer in goede staat. Bovendien is het
wenselijk om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. Voor de
herinrichting is een voorlopig ontwerp gemaakt dat aan de bewoners is
voorgelegd en ter inzage heeft gelegen. Daarbij konden bewoners inspreken. Er zijn enkele vragen en opmerkingen binnengekomen. Deze zijn verwerkt in een inspraakrapportage. Dit heeft geleid tot een aantal kleine wijzigingen, onder andere in de invulling van de parkeervakken. Het college
heeft de inspraakrapportage en het aangepaste ontwerp vastgesteld. De
werkzaamheden starten in het najaar van 2018 en worden afgestemd op de
werkzaamheden in de P.C. Hooftlaan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
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