PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 16 januari 2018
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 16 januari 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0490
Vaststellen beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen
gemeente Velsen 2018

Besluit

1. De beleidsregels bestuurlijke boete wet basisregistratie personen gemeente Velsen 2018 vast te stellen.
2. Deze in werking te laten treden daags na publicatie.
3. De afdelingsmanager Publiekzaken en teamleider Burgerzaken te
mandateren voor het nemen van besluiten op basis van artikel 4.17 wet
BRP.

Publiekssamenvatting

Het is van belang dat de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) in
de gemeente juist zijn. Daarnaast heeft onze gemeente de plicht de kwaliteit van de gegevens over de ingeschrevenen verder te verhogen. De BRP
bevat een instrument voor de handhaving van de plichten die inwoners
hebben, namelijk de bestuurlijke boete. Om dit instrument te kunnen toepassen heeft het college de regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie
personen gemeente Velsen 2018 vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Ven
Registratienummer
B18.0007
Onderwerp
Oprichten Stichting BRAK! IJmuiden
Besluit

1. De Stichting BRAK! IJmuiden op te richten;
2. De statuten van de Stichting BRAK! IJmuiden vast te stellen;
3. De profielschets voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting BRAK! IJmuiden vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In maart 2015 heeft de raad van Velsen besloten om een bedrag te reserveren voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Vervolgens is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan
worden. Op 20 juli 2017 stemde de raad in met het starten van BRAK! IJmuiden in de vorm van een groeimodel. Het college besluit, na consultatie
van de raad in december 2017, om de Stichting BRAK! IJmuiden op te richten waarin samen met de partners gewerkt kan worden aan dit groeimodel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
Rs17.00732
Onderwerp
Aangepast Raadsvoorstel Innovatiefonds MKB Velsen
Besluit

Het raadsvoorstel “Innovatiefonds MKB Velsen” van 21 november 2017 aan
te passen n.a.v. de besprekingen in de raadssessies van 7 december 2017
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en 11 januari 2018.
Publiekssamenvatting

In de raadssessies van 7 december 2017 en 11 januari 2018 is het raadsvoorstel “Innovatiefonds MKB Velsen” van 21 november 2017 besproken.
Het college ziet hierin aanleiding de toelichtende tekst in het raadsvoorstel
op een aantal punten aan te passen. De aanpassingen betreffen met name
de rol en de status van de externe toetsingscommissie en het informeren
van de raad over de voortgang en evaluatie van de subsidieregeling. Een
aangepast beleidskader is reeds op 19 december aangeboden aan de
raad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0010
Onderwerp
Intentieverklaring Metropolitane fietsroutes
Besluit

De overeenkomst “Intentieverklaring gemeenten, provincies, Vervoerregio
Amsterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam” aan te gaan.

Publiekssamenvatting

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de ambitie om een samenhangend netwerk van fietsroutes in de MRA te realiseren. Met een overeenkomst willen de MRA-partijen, waaronder Velsen, deze gezamenlijke ambitie vastleggen en de start van de uitvoering markeren. Dit past binnen de
ambitie zoals is vastgesteld in het collegeakkoord 2014-2018 “Samen verder bouwen aan Velsen” om in regioverband te onderzoeken of en waar
fietssnelwegen aangelegd kunnen worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0005
Onderwerp
Vrijgave rioleringsbudget 2018
Besluit

Uit het investeringsplan 2018 een krediet ter grootte van € 2.247.000, beschikbaar te stellen voor rioolvervangingswerken en het afkoppelen van
verharde oppervlakten.

Publiekssamenvatting

De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak. Aan de
hand van inspecties is een planning voor rioolvervanging gemaakt. Het vervangen van oude riolen is noodzakelijk om de waterdichtheid en de stabiliteit van de riolen te waarborgen zodat verontreiniging van de bodem, het
grondwater en oppervlaktewater wordt voorkomen en rioolinstortingen worden vermeden. Het college heeft besloten hiervoor een krediet beschikbaar
te stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0431
Communicatieadvies
Is besluit van 12 december 2017. De brieven zijn door Rijkswaterstaat op
woensdag 10-01-2018 verzonden. Besluit is nu openbaar.
Onderwerp
Gedogen woonboten Noordersluisweg en Derde Rijksbinnenhaven
Besluit

Tot 1 maart 2023 niet handhavend tegen de woonboten en de bijbehorende
bouwwerken aan de Noordersluisweg en de Derde Rijksbinnenhaven op te
treden voor zover die vallen binnen de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Publiekssamenvatting

Aan de Noordersluisweg in IJmuiden en de Derde Rijksbinnenhaven in
Velsen-Noord zijn enkele woonboten en bijbehorende bouwwerken aanwezig. Rijkswaterstaat, Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland zijn van
mening dat de woonboten op die locatie niet passen bij de industrie- en havenactiviteiten in dit gebied, omdat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
ontbreekt. Rijkswaterstaat, Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland
willen daarom dat de woonboten en de bijbehorende bouwwerken op ter-
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mijn worden verwijderd. Rijkswaterstaat start in november 2017 met het intrekken van de ligplaatsontheffingen en heeft ingeschat dat de woonboten
via die procedure uiterlijk op 1 maart 2023 verwijderd zijn. Gedurende de
periode waarin Rijkswaterstaat de genoemde procedure voert zullen Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland niet handhavend optreden tegen de woonboten en bijbehorende bouwwerken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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