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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales / Ven
B17.0493
Visie op Velsen - programma Democratische Verrijking

Besluit

de raad voor te stellen:
1. voor de opzet en uitvoering van het programma Democratische Verrijking 2018 een bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen en deze te
dekken uit de reserve Visie op Velsen;
2. dit te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2018

Publiekssamenvatting

Op 11 mei 2017 is door de gemeenteraad de Strategische Agenda 2020
vastgesteld als leidraad voor de realisatie van de Visie op Velsen. Deze
herijkte strategische agenda draait om vier maatschappelijke opgaven waar
de gemeente de komende jaren onze schouders onder willen zetten: Iedereen doet mee, Velsen is in trek, We benutten de kansen voor en met klimaat en Velsen is samenspel.
Om krachtig in te zetten op de uitvoering van de Strategische agenda 2020
is bij de besluitvorming van de perspectiefnota de reserve Visie op Velsen
aangevuld met € 7,5 mln. Deze aanvulling is deels geoormerkt voor projecten om de doelstellingen te realiseren. Zo is € 500.000 gereserveerd
voor het thema ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partnersoverheid’. Het college wil hieraan een impuls geven via het nieuw te starten
programma ‘democratische verrijking’. Ter opzet en uitvoering van dit programma in 2018 wordt de raad voorgesteld € 150.000 als eerste onttrekking vrij te geven vanuit dit budget. In het programma democratische verrijking wordt onder andere het digitale platform e-democracy vormgegeven
(uitvoering motie 24 van 2017).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0495
Onderwerp
Vaststellen gezondheidsbeleid
Besluit

De raad voor te stellen om de regionale nota Gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland, inclusief de lokale paragraaf Velsen vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Gezonde mensen kunnen meer participeren en bijdragen aan de samenleving, bovendien maken gezonde actieve burgers minder gebruik van zorgvoorzieningen. De gemeenteraad wordt daarom verzocht het regionaal
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ontwikkelde gezondheidsbeleid vast te stellen, met een aanvullend lokale
paragraaf. Hiermee zet de raad een belangrijke volgende stap in de samenwerking tussen de 10 gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland
en de GGD. Samen hebben zij nu besloten om vooral in te zetten op het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen, verder stimuleren van bewegen, terugdringen van roken en alcoholgebruik bij jongeren,
terugdringen van emotionele problemen en verbetering van luchtkwaliteit.
Naast verbeterde samenwerking in de regio, wordt het gezondheidsbeleid
ook meer in samenhang gebracht met het werk van allerlei andere partijen
in het sociaal domein.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0000
Onderwerp
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Velsen
Besluit

de raad voor te stellen:
1. de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 gemeente Velsen vast te stellen;
2. de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen in te trekken;
3. de verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Velsen in te trekken;
4. deze besluiten in werking te laten treden daags na publicatie.

Publiekssamenvatting

De Re-integratieverordening bevat algemene richtlijnen voor het aanbieden
van re-integratie-instrumenten aan mensen met een bijstandsuitkering. Deze instrumenten worden voornamelijk ingezet door IJmond Werkt!, de gemeenschappelijke regeling voor re-integratie van de gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk. IJmond Werkt! bedient bijstandsgerechtigden die
in staat zijn om betaald werk (met ondersteuning) te vinden en te verrichten. In 2017 is de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! vastgesteld. Daarin
staan onder andere een vraaggerichte werkgeversbenadering, een evenwichtige verdeling van middelen over de doelgroep, innovatie en maatwerk
centraal. De nieuwe Re-integratieverordening sluit aan op deze uitgangspunten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B18.0001
Onderwerp
Borgstelling Zeehaven IJmuiden
Besluit

1. Tot het voornemen om de akte van borgtocht te verlenen ten behoeve
van Zeehaven IJmuiden N.V.
2. Bij de definitieve verlening van de akte van borgtocht rekening te houden met de uitkomst van het onderzoek naar staatssteun.
3. De raad voor te stellen:
a. In afwijking op artikel 3 van het toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen van de gemeente Velsen, toe te staan dat Zeehaven IJmuiden NV voor het aantrekken
van de restantgeldlening ten behoeve van de aanleg van de IJmondhaven zich beperkt tot het indienen van een aanvraag bij de
huidige bankrelatie zijnde de Bank Nederlandse Gemeenten;
b. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college om de akte van borgtocht te verlenen ten behoeve van Zeehaven IJmuiden N. V.

Publiekssamenvatting

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft aan Zeehaven IJmuiden
N.V. in het verleden financiering verstrekt voor de aanleg van de IJmondhaven. Daarvoor staat de gemeente borg. De termijn van de borgstelling
loopt af per 31 maart 2018. Er is een verzoek gedaan voor een verlenging
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van de borgstelling voor een verlaagd bedrag. BNG heeft aan de gemeente
Velsen gevraagd om de akte van borgtocht ten behoeve van Zeehaven IJmuiden N.V. te verlenen tot 31 december 2023. Het college staat hier positief tegenover en stelt de raad voor deze lijn te volgen en geen wensen en
bedenkingen te hebben ten aanzien van de voorliggende borgstelling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0496
Onderwerp
Startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid
Besluit

1. Het startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid vast te
stellen;
2. Het startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid consulterend voor te leggen aan de raad.

Publiekssamenvatting

Het startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid dient als
basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de kernen Driehuis, Velsen-Zuiden en de tussengelegen landgoederen. In het startdocument wordt voorgesteld om in het bestemmingsplan enkele mogelijkheden
te bieden voor toekomstige wijzigingen (zoals de herinrichting van de
sportparken). Grote woningbouwontwikkelingen zoals bij het Missiehuis en
bij Engelmundus zijn buiten dit bestemmingsplan gehouden. Het bestemmingsplan heeft overwegend een conserverend karakter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0002
Onderwerp
Zuidoostrand Driehuis
Besluit

-

De raad te consulteren over de perspectieven voor de locatie Zuidoostrand Driehuis;
Met de aantekening dat wethouder A.V. Baerveldt tegen is.

Publiekssamenvatting

In de Structuurvisie 2025 is aan de zuidrand van Driehuis een uitbreidingslocatie aangegeven. Het betreft de locatie ten oosten van de Van den
Vondellaan/Hagelingerweg, tussen De Luchte/Huis ter Hage en het treinspoor. In 2009 heeft de gemeenteraad uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. Deze uitgangspunten voorzien in een losse bebouwingstructuur met vier appartementsgebouwen van maximaal zes bouwlagen in
het groen. De uitwerking hiervan is niet haalbaar gebleken omdat de provincie de ruimtelijke kwaliteit als onvoldoende heeft beoordeeld. De locatie
is namelijk gelegen in het gebied waar de provincie geen bebouwing toestaat. In 2017 heeft er in samenwerking met de provincie en de ontwikkelende partijen een studie plaatsgevonden naar alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden. De uitkomst hiervan wordt nu voor consultatie aan de raad
voorgelegd om te bezien of er draagvlak is dit verder uit te werken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0003
Onderwerp
Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
Besluit

1. De raad voor te stellen de Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Brederoodseweg 41 vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Brederoodseweg 41 vast
te stellen;
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Brederoodseweg 41
(NL.IMRO.0453. BP0602BREDEROODSE1-R001) gewijzigd vast te
stellen (zoals opgenomen in de Nota behandeling zienswijzen);
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het
verhaal van kosten anderszins is verzekerd, namelijk door de anterieure
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exploitatieovereenkomst die tussen de initiatiefnemer en de gemeente
is gesloten.
Publiekssamenvatting

De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid wordt herontwikkeld. Het
plan omvat de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en het bouwen van 3 woningen. Op 24 november 2016 heeft de raad besloten om
voor deze ontwikkellocatie een coördinatiebesluit vast te stellen. Hiermee is
het mogelijk gemaakt om de verschillende besluiten die nodig zijn voor herontwikkeling van de locatie gelijktijdig voor te bereiden en gelijktijdig vast te
stellen. Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning hebben van 1 september tot en met
12 oktober 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 46
zienswijzen ingediend. Deze hebben met name betrekking op het behoud
van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Al deze zienswijzen zijn
beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. Het college heeft besloten
aan de gemeenteraad voor te stellen om deze Nota behandeling zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Brederoodseweg 41
vast te stellen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0004
Onderwerp
Quick scan KO 2 locatie Lagersstraat IJmuiden
Besluit

1. Op basis van de quick scan te kiezen voor slopen van het schoolgebouw aan de Lagersstraat in IJmuiden en vervolgens uitgeven van kavels voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap.
2. De (financiële) haalbaarheid van de gronduitgifte op de locatie Lagersstraat voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap verder te onderzoeken.
3. Op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet geheimhouding op
te leggen ten aanzien van de financiële haalbaarheidsanalyse Lagersstraat tot het moment dat alle kavels verkocht zijn, 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).
4. De raad voor te stellen om de door het college opgelegde geheimhouding van de financiële haalbaarheidsanalyse Lagersstraat te bekrachtigen.
5. De raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen van € 120.000,- om de (financiële) haalbaarheid verder te onderzoeken voor de ontwikkeling van de Lagersstraat als locatie voor
Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Dit krediet wordt ten laste gebracht
van de Reserve Grondbedrijf.
6. De raad voor te stellen een deel van de grond op de locatie Lagersstraat van de classificatie ‘behouden groen met groencompensatie’ te
veranderen in niet te behouden groen en bovengenoemd groen te
compenseren door kwaliteitsverbetering van het nieuw aan te leggen
groen, onder voorbehoud van een definitief besluit tot ontwikkeling van
deze locatie als locatie voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap na de
volgende fase.

Publiekssamenvatting

In maart 2016 is de gemeente Velsen gestart onder de noemer van ‘Pionieren in IJmuiden’ met de verkoop van grondkavels en kluswoningen zodat
particulieren binnen de gemeente hun eigen droomhuis konden bouwen. In
juli 2017 heeft de raad besloten verder te gaan met een tweede ronde ‘pionieren’ op de locatie Van Diepenstraat in Velsen-Noord. De mogelijkheden
van de locatie Lagersstraat in IJmuiden, waar een voormalig schoolgebouw
staat, zijn nu onderzocht om een keuze te kunnen maken tussen het benutten van de school als klus pand of voor sloop-nieuwbouw. Het college stelt
de raad voor om op basis van de uitgevoerde quickscan de optie sloop-
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nieuwbouw verder te onderzoeken en uit te werken in de volgende fase.
Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet en groencompensatie aangevraagd bij de raad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0494
Onderwerp
Actualisatie route vervoer gevaarlijke stoffen
Besluit

1. Tot de volgende ontwerp wijziging van de route vervoer gevaarlijke stoffen :
a. Het verwijderen van de rijkswegen A22 en A9 uit de gemeentelijke
route
b. Het uitbreiden van de gemeentelijke route met de volgende wegen in
de IJmond-haven:
Zeehavenweg tot aan de Volendamkade,
Volendamkade en Monnickendamkade (uitgezonderd de Monnickendamkade tussen de Breskensstraat en Vlissingenstraat).
c.
Het vaststellen van drie alternatieve routes:
Voor de bestaande route Velsertraverse/Rijk de Waalweg/
Wenckebachstraat/Staalhavenweg/Noordersluisweg/ Pontweg
het alternatief: Velsetee/Lijndenweg/Basisweg/Wijkermeerweg
/Concordiastraat/Pontweg.
Voor de bestaande (deel)route Amsterdamsweg/Parkweg/
Stationsweg/Pontplein het alternatief: Amsterdamseweg/ Rijksweg /A208/Santpoortse Dreef/Hagelingerweg/Van den Vondellaan/Waterloolaan/Minister van Houtenlaan/Pontplein.
Voor de bestaande (deel)route Pontplein/Kanaaldijk /Geul/
Dokweg/ bedrijventerrein Zeehaven het alternatief: Minister van
Houtenlaan/Zeeweg/ Heerenduinweg /Kruisberglaan
/Zeewijkplein/ Planetenweg /Pleiadenplantsoen/Raafstraat
/Dokweg/ bedrijventerrein Zeehaven.
2. Het ontwerpbesluit met bijbehorende kaarten ter inzage te leggen voor
zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht.

Publiekssamenvatting

In 2016 hebben de drie IJmondgemeenten samen met Omgevingsdienst
IJmond (hierna ODIJ), de veiligheidsregio Kennemerland (hierna VRK) en
de politie de in 2011 vastgestelde routes voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen (hierna “route”) door de gemeenten geëvalueerd. Op basis van de
evaluatie wordt de vastgestelde route geactualiseerd door verwijdering van
de snelwegen A22 en A9 uit de route, uitbreiding met een deel van de wegen in de IJmond-haven en het instellen van drie alternatieve routes voor
de bestaande route bij stremming door evenementen en wegwerkzaamheden. Bij de evaluatie is de in 2015 gewijzigde Wet vervoer gevaarlijke stoffen meegenomen. De consequentie van de wetswijziging voor het routebesluit 2011 is dat de rijkswegen A9 en A22 uit de gemeentelijke route zijn
gehaald. Het college heeft het ontwerp voor de geactualiseerde route vrijgegeven voor zienswijzen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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