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Coll. Baer
B18.0096
Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Besluit

De regeling ‘Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen
2018’ vast te stellen

Publiekssamenvatting

Voor 2015 en 2016 heeft het rijk budget beschikbaar gesteld aan gemeenten om de werkgelegenheid bij zorgaanbieders hulp bij het huishouden te
stimuleren. De IJmondgemeenten hebben hiermee in 2015 de ‘Huishoudelijke Hulp Toelage 2015-2016 (HHT)’ gerealiseerd. De HHT biedt hulp bij
het huishouden aan specifieke doelgroepen, waaronder mantelzorgers, zodat zij worden ontlast in hun zorgtaken. In eerste instantie was het budget
voor 2015 en 2016 toegekend. In december 2015 heeft het rijk besloten de
middelen structureel te maken. De HHT is vervolgens voor het jaar 2017 en
2018 verlengd. Voor 2018 en verder heeft het college de nieuwe regeling
‘Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen 2018’ vastgesteld. Deze regeling vervangt de voormalige HHT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0098
Onderwerp
Parapluplan parkeren Velsen
Besluit

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Parkeren Velsen’ ter inzage te leggen.

Publiekssamenvatting

In de Reparatiewet BZK 2014 is de grondslag voor stedenbouwkundige
bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening komen te vervallen. Eén
van die stedenbouwkundige bepalingen zijn de gemeentelijke parkeernormen. Voor het kunnen terugvallen op de bouwverordening geldt een wettelijke overgangstermijn tot 1 juli 2018. Dit houdt in dat vanaf deze datum de
parkeernormen in bestemmingsplannen moeten worden geregeld. Zodat bij
ontwikkelingen nog parkeernormen kunnen worden gesteld. Met dit paraplubestemmingsplan worden de geldende parkeernormen juridisch planologisch verankerd en geüniformeerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0095
Onderwerp
Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek

Pagina 1 van 2

Besluit

Het voorlopig ontwerp ‘’Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek’’ en de
bijbehorende toelichting vrij te geven voor inspraak.

Publiekssamenvatting

In 2015 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van fietsoversteken in Velserbroek. In nauwe betrokkenheid met bewoners is er een rapport opgesteld met adviezen over mogelijke maatregelen. Deze adviezen zijn meegenomen bij het vernieuwen van vrijwel alle
kleine fietsoversteken in Velserbroek. Er zijn nog een paar kruisingen waar
een andere aanpak voor nodig is. Dit is bij de Westbroekerweg, de Dammersboog en de Velserbroekse Dreef. Voor deze locaties is een ontwerp
gemaakt waarop kan worden ingesproken. Het college heeft het voorlopig
ontwerp en de toelichting op het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van 28 maart tot en met 22 mei 2018.
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