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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 31 oktober 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0384
Openbaar direct
Aanwijzingsbesluit APV verboden plaatsen om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling

Besluit

1. Met inachtneming van art. 2.57, lid 1 APV het terrein waarop
a. de korenmolen De Zandhaas met molenerf gelegen te SantpoortNoord;
b. het Kerbert Dierentehuis te IJmuiden;
is gesitueerd en de omgeving van deze locaties zoals aangegeven op
de bij dit besluit behorende situatietekeningen, aan te wijzen als plaats
waar het verboden is vuurwerk te bezigen;
2. Het besluit daags na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Het college van B&W is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevoegd om gebieden aan te wijzen waar het met de jaarwisseling verboden is consumentenvuurwerk af te steken. Het doel van dit verbod is voorkoming van gevaar, schade of overlast op de aangewezen
plaats. Bij besluit van het college van B&W is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken op schoolpleinen en bij de Kinderboerderij Velserbeek te
Velsen-Zuid en de omgeving van deze locaties.
In aanvulling heeft het college nu:
a. de korenmolen De Zandhaas met molenerf gelegen aan de Wüstelaan
83 te Santpoort-Noord;
b. het Kerbert Dierentehuis gelegen aan de Heerenduinweg 8 te IJmuiden;
en de omgeving van deze locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen, toegevoegd aan de gebieden waar
het verboden is om vuurwerk af te steken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0396
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Stedenbouwkundige visie Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor
Besluit

1. De concept Stedenbouwkundige visie MJPG spoor vrij te geven voor
bewonersparticipatie;
2. De visie in concept aan te bieden aan Prorail en het door hen ingehuur
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de ingenieursbureau Movares.
Publiekssamenvatting

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) worden door ProRail voor
hoofdspoorwegen geluidsaneringsplannen opgesteld. Het terugdringen van
het spoorgeluid bij bestaande geluidknelpunten tot de streefwaarde van 65
dB is geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Uiterlijk
2020 moet ProRail plannen indienen bij de Minister van I&M. Het ministerie
beslist vervolgens welke plannen worden uitgevoerd, in welke volgorde en
wanneer. Gemeenten met hoofdspoorwegen binnen hun grenzen zijn door
ProRail aangeschreven met het verzoek hun reactie op de voorgestelde
saneringsmaatregelen te geven. Dit dient te gebeuren via het indienen van
een stedenbouwkundige visie. Gemeente Velsen verwoordt haar reactie op
de voorstellen van Prorail in de voorliggende Stedenbouwkundige visie
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) spoor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0386
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018
Besluit

1. De raad voor te stellen:
a. de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2018' vast te stellen;
b. de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2016' in te trekken;
c. deze besluiten in werking te laten treden op 1 januari 2018.
2. De reactie op het advies van de Wmo-raad vast te stellen.

Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2016’ vastgesteld. Als gevolg
van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, drie jaar ervaring met
de Wmo 2015 en de aanbesteding van de maatwerkvoorziening begeleiding per 1 januari 2018 dient de huidige verordening te worden vervangen.
De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’
is tot stand gekomen in goede samenwerking met de gemeenten Beverwijk
en Heemskerk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0350
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Vaststellen geluidsbelastingkaarten 2016 gemeente Velsen
Publiekssamenvatting

Besluit

Het college besluit de geluidbelastingkaarten 2016 gemeente Velsen vast
te stellen.

Publiekssamenvatting

In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai en de Wet milieubeheer, zijn geluidsbelastingkaarten opgesteld die de geluidsituatie in 2016
weergeven. De geluidsbelastingkaarten geven op eenvoudige wijze inzicht
in de geluidsbelasting vanwege weg, - rail-, luchtverkeer- en industrielawaai
op de gevel van bestaande woningen. Op basis van de kaarten zal een ‘actieplan’ worden opgesteld voor maatregelen aan de bron (stil asfalt) om geluidsbelastingen op bestaande woningen te verminderen.
De kaarten dienen elke vijf jaar te worden geactualiseerd en door het college te worden vastgesteld. Het college heeft al eerder geluidsbelastingkaarten in 2007 en in 2012 vastgesteld en stelt nu de geluidsbelastingkaarten
van 2016 vast. Uit de kaarten blijkt dat er geen grote verschillen optreden
ten opzichte van de in 2012 vastgestelde geluidbelastingkaarten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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