Week 50, 14 december 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Velserbroek’ en kennisgeving artikel 1.3.1. BRO
3. Vergaderingen gemeenteraad
4. Vaststellen en inwerkingtreding subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 1 januari
2018

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 2 december
2017 tot en met 8 december 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.
IJmuiden
Meeuwenlaan 45, uitbreiden woning (3/12/2017) 31356-2017;
Trompstraat 8, plaatsen dakkapel (4/12/2017) 31492-2017;
Vechtstraat ong. (gebouw Zuidarcade), legaliseren plaatsen kooiladder (4/12/2017) 31489-2017;
Kompasstraat 73, plaatsen dakkapel (4/12/2017) 31491-2017;
Kennemerstrand 178, plaatsen toiletunit (6/12/2017) 31698-2017;
Visseringstraat 2, herstellen monument (7/12/2017) 31723-2017 (Rijksmonument);
Tussenbeeksweg 13, verbouwen showroom tot 4 woningen (7/12/2017) 31772-2017.
Velsen-Noord
Dokter de Grootlaan 9, plaatsen dakkapel (6/12/2017) 31724-2017;
Platformweg 3, plaatsen fundering voor oprichten silo's (7/12/2017) 31817-2017;
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassing op verleende omgevingsvergunning 21496-2017) (4/12/2017)
31490-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, kappen 7 bomen (2/12/2017) 31351-2017;
e
Rusburglaan 8, vergroten 2 verdieping (5/12/2017) 31630-2017.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 162, wijzigen groendrager en dakkapelkozijn (aanpassing op verleende
omgevingsvergunning) (4/12/2017) 31486-2017;
Zeeweg (Duin- en Kruidberg),vervangen verharding fietspad Zeeweg (04/12/2017) 31487-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en dakkapel (7/12/2017) 27419-2017.
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Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel (08/12/2017) 27458-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Westlaan 41, organiseren 10 evenementen in 2018 (05/12/2017) 28427-2017.
Velserbroek
Hagelingerweg 20J, vervangen dakraam en kozijn (06/12/2017) 26977-2017.
BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Dennenstraat 12, plaatsen dakopbouw (05/12/2017) 25286-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen grondsauna (05/12/2017) 29689-2017(Monument).
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 62, uitbreiden woning (07/12/2017) 27716-2017.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70A, legaliseren berging en carport (07/12/2017) 25907-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Santa Run op 16-12-2017 van 15.00 uur - 17.30 uur, locatie: Lange Nieuwstraat/Plein 1945 (12/12/2017) 260232017
Velsen-Noord
Agurace Egmond-Pier-Egmond, doorkomst strand Velsen-Noord, deel Reijndersweg op 13-01-2018 tussen 09:30
en 13:00 uur (11/12/2017) 22806-2017.
Velserbroek
Kerstsamenzang op 24-12-2017 van 18:30 tot 20:30 uur, Locatie: Vestingplein (12/12/2017) 27754-2017.
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang op 25-12-2017 van 00.00 uur tot 00.45 uur, Locatie: Broekbergenplein (12/12/2017) 28068-2017.

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
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IJmuiden
Verkoop slagersproducten op zaterdag, locatie: Kennemerplein noordwestzijde t.o. Rabobank (7/12/2017)
30548-2017 (verlenging)
Verkoop bloemen en planten op woensdag t/m zaterdag, locatie: Canopusplein (7/12/2017) 30998-2017
(verlenging)
Velsen-Noord
Verkoop etenswaren en snacks op maandag t/m zondag, locatie: Rooswijkweg (parkeervlak) (7/12/2017) 315392017 (verlenging)
Velserbroek
Verkoop loempia’s en snacks op zaterdag, locatie: Ster Bastion (nabij winkelwagentjesstalling) (7/12-2017) 294832017 (verlenging)

2. Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Velserbroek’ en
kennisgeving artikel 1.3.1. BRO
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro)
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een
nieuw bestemmingsplan gaan opstellen voor Velserbroek.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent
dit voornemen naar voren te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.
Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek voorziet in de actualisering van de planologische regeling van het bestemmingsplan.
Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek betreft de woonkern velserbroek en is gelegen tussen de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de
Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Wilt u het plan inzien?
Van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende
de openingstijden ter inzage bij de receptie van het stadhuis en in de centrale bibliotheek. Het digitale
bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (IDN) is:
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NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1-V001
Inloopavond
Op maandagavond 15 januari 2018 houdt de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp
van het bestemmingsplan Velserbroek. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00 en 20.00 uur
in het Polderhuis aan het Vestingplein 58 in Velserbroek. Op de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het
voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen geen inspraakreacties
worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de inspraaktermijn.
Wilt u inspreken?
Een ieder kan tot en met donderdag 25 januari 2018 een inspraakreactie indienen op het plan. Dit doet u door een brief
te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder
vermelding van ‘inspraak bestemmingsplan ‘Velserbroek’. Of via ro@velsen.nl.

3. Vergaderingen gemeenteraad
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de
raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de
raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567502 of via
de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie
neemt dan contact met u op.
De Agenda
Financiële verordening 2017
De Financiële verordening is verplicht volgens de Gemeentewet en legt de uitgangspunten vast voor de begroting en
verantwoording en op het financieel beleid, -beheer en de financiële organisatie. Als gevolg van wijzigingen in het
Besluit begroting en verantwoording (BBV) en invoering van de Wet Markt en Overheid is de financiële verordening
aangepast. De wijzigingen in de verordening zijn technisch van aard. De gemeenteraad stelt deze verordening vast.
Zienswijzen Stichting BRAK! IJmuiden
Op 20 juli 2017 stemde de raad in met het starten van BRAK! IJmuiden in de vorm van een groeimodel. Het college wil
een Stichting BRAK! oprichten waarin samen met de partners gewerkt kan worden aan dit groeimodel. Hiervoor zijn
concept-statuten voor de Stichting en een profielschets voor de voorzitter en voor de leden van de Raad van Toezicht
opgesteld. Het college verzoekt de raad om wensen en bedenkingen te uiten. Daarna neemt het college een definitief
besluit.
Bestemmingsplan IJmuiden-Oost
Er is een nieuw bestemmingsplan IJmuiden-Oost opgesteld. Het gebied begrenst het Noordzeekanaal, de oude
spoorlijn/HOV tracé, het duingebied en de westzijde van het stadspark. Inwoners konden reageren op het
ontwerpbestemmingsplan IJmuiden-Oost. Hierop zijn reacties ingediend. Een aantal reacties is verwerkt in het
bestemmingsplan.
Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten (onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van
12 december)
Na drie jaar ervaring met de Wmo moet de Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten 2016
worden aangepast. Zo is er bijvoorbeeld een hoofdstuk toegevoegd over bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
van de Wmo en is er meer duidelijkheid over wanneer een aanvraag voor een voorziening wordt geweigerd. Ook is er
een indeling gemaakt op zorgzwaarte. De Wmo-raden zijn bij de voorbereidingen betrokken geweest en hun
opmerkingen zijn zoveel mogelijk in de Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten 2018 verwerkt.
Herziene begroting IJmond Werkt! 2017-1 en herziene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021
inclusief werkplan 2018 IJmond Werkt! (onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De gemeenteraad bespreekt de zienswijzen die zij wil indienen over de gewijzigde begroting 2017, de herziene
begroting 2018 inclusief meerjarenraming en werkplan van IJmond Werkt!. De wijzigingen zijn ontstaan door nieuwe
ontwikkelingen bij de Sociale Werkvoorziening. Vanaf 2019 verwacht IJmond Werkt! een tekort waardoor er voor de
komende jaren extra geld nodig is. De gemeenteraad wordt voorgestelt extra middelen beschikbaar te stellen.
Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein (onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12
december)
De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de
Participatiewet eerder, vaker en directer betrekken bij het maken van beleid. Samen met advies-en cliëntenraden is er
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een nieuw IJmondiaal model voor cliëntenparticipatie gemaakt. In elke gemeente komt er een lokale participatieraad
die de gemeente adviseert over het beter, eerder en breder betrekken van de cliënten en geïnteresseerde inwoners bij
het maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad, die wordt ondersteund
door een flexibele brigade van ambtenaren.
Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018 (onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De gemeenteraad moet vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een Wmo-zaak in een andere
gemeente De Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten aanpassen. De aanpassing gaat over de rollen van het college
en de gemeenteraad over de hoogte van het Persoonsgebonden Budget en het vaststellen van de regels voor het
Persoonsgebonden Budget.

4. Vaststellen en inwerkingtreding subsidieregeling
peuteropvang en voorschoolse educatie 1 januari 2018
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de vergadering van 12 december 2017
hebben besloten op grond van het Convenant VVE Voor en Vroegschoolse Educatie Velsen (2015), de uitvoeringsnotitie
ouderbetrokkenheid in VVE in Velsen 2015 en op grond van artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidie Verordening
2017 Velsen:

De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018 vast te stellen.

De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018
in werking te laten treden op 1 januari 2018.
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 1 januari 2018
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