Week 26, 29 juni 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.
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Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Verkeersmaatregel
Verkeersmaatregel
Beleidsregels schuldhulpverlening 2017 gemeente Velsen
Melding rooien
Ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Velsen
Wijzigingsbesluit CAR-VAR - IKB- mei 2017
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-VAR - mei 2017
Wijzigingsbesluit Verlofregeling - mei 2017
Infopagina raadsvergadering donderdag 6 juli 2017
Raadsvergadering van woensdag 5 juli 2017

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17 juni 2017
tot en met 23 juni 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
Zeewijkplein 127, vervangen reclame (22/06/2017) 16434-2017.

Driehuis
Waterlandweg 1, oprichten blokhut (19/06/2017) 16040-2017:
Hofdijklaan 42, plaatsen dakkapel (20/06/2017) 16149-2017.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen boom (20/06/2017) 16123-2017.
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen bijenstal (21/06/2017) 16292-2017.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, afwijken van verleende vergunning voor verbouw appartementen (19/06/2017) 160612017:
Heirweg 2, ontgraven van een waterleiding (21/06/2017) 16214-2017

Velserbroek
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De Zeiler 102, verplaatsen voordeur met raam (18/06/2017) 15932-2017;
Hogemaad 81, plaatsen schutting (22/06/2017) 16385-2017.

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:
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, uitbreiden bestaande woning (20/06/2017) 11160-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijzigen gebruik vakantiewoning (21/06/2017) 6798-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (21/06/2017) 7915-2017.

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

Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, verkleinen een erker (wijziging op eerder verleende vergunning 23204-2016) (22/06/2017)
1788-2017.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 13,plaatsen dakkapel voor- en achterzijde (23/06/2017) 12984-2017.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 20, constructieve doorbraak woning (22/06/2017) 11696-2017.
Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, bestaande bouwwerk gebruik naar sportschool (20/06/2017) 10621-2017;
Haverland 5, plaatsen dakkapel (22/06/2017) 11726-2017.
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APV artikel 2:17 Evenementen
Velserbroek
The Dansant muziekfestival locatie Villa Westend op 02 juli 2017 (20/06/201) 15468-2017.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden
IJmuiden
Ontheffing geluid/ ontheffing werken buiten reguliere werktijden op 24 en 25 juni 2017, Dekamarkt Zeewijkplein
127
(22/06/2017)14480-2017
Santpoort-Noord
Ontheffing geluid asfalt herstelwerkzaamheden op 2 juli 2017 van 08:00 tot 19:00 uur, gedeelte Hagelingerweg
tussen Dekamarkt en café De Wildeman en het deel tussen de HOV bushalte (ter hoogte van
Burgemeester Weertsplantsoen) en de Overbildtweg (27/06/2017) 16801-2017

2. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Zoutmanstraat vanaf huisnummer 5 tot aan de
aansluiting met Plein 1945 te IJmuiden door middel van het plaatsen van de borden E1 (3x) zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met pijlen (1x).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

twee parkeerplaatsen aan de Biallosterskilaan ter hoogte van de Huis te Wissenlaan te Santpoort-Noord
aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van de borden
E6 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

4. Beleidsregels schuldhulpverlening 2017 gemeente Velsen
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Het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
besluit:
vast te stellen de
Beleidsregels schuldhulpverlening 2017 gemeente Velsen

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a) wet: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
b) college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
c) inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens bij de gemeente Velsen is ingeschreven;
d) schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op
de aflossing van schulden, indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet
zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert
dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de preventie en nazorg;
e) aanvrager: persoon die een aanvraag voor schuldhulpverlening heeft gedaan;
f)
aanvraag: een schriftelijk verzoek van een inwoner aan het college voor schuldhulpverlening;
g) belanghebbende: persoon die schuldhulpverlening ontvangt;
h) schuldhulpverleningstraject: traject van maximaal drie jaar (exclusief het voortraject en de
nazorg) met als doel schuldenvrij te zijn;
i)
zelfstandig ondernemer: een persoon die staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel.
j)
NVVK: Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de brancheorganisatie voor
schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

1.

Alle inwoners van de gemeente Velsen kunnen zich tot het college wenden voor
schuldhulpverlening.

Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening

1.

2.

3.

Het college verleent aan de aanvrager schuldhulpverlening indien het college
schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door
het college, kan een aanvraag worden geweigerd.
De uitvoering van de verschillende vormen van schuldhulpverlening vindt plaats conform de
betreffende gedragscodes van de NVVK. De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening
aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en betreft maatwerk. De regelbaarheid van de
persoon en de regelbaarheid van de schulden zijn bepalend.
Alvorens een schuldregeling kan worden getroffen, dienen inkomsten en uitgaven van de
aanvrager in evenwicht te worden gebracht: stabilisatie. Het breed moratorium kan worden
ingezet om stabilisatie mogelijk te maken doch kan niet door aanvrager afgedwongen worden
bij het college.

Artikel 4. Verplichtingen

1.

Aanvrager doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van
alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van
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2.
3.

invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd
van het schuldhulpverleningstraject.
Aanvrager is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende
de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject.
Het college kan in bijzondere gevallen extra verplichtingen opleggen.

Artikel 5. Weigeren aanvraag

Het college kan besluiten om schuldhulpverlening te weigeren indien:
a. aanvrager niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 3
lid 3, artikel 6 en artikel 7 van de wet en artikel 4 van deze beleidsregels;
b. aanvrager vanwege in de persoon gelegen factoren niet in staat is om een
schuldhulpverleningstraject te volgen;
c. de aard van de schulden een schuldhulpverleningsaanbod in de weg staat;
d. aanvrager niet bereid is om zijn beschikbare aflossingscapaciteit te gebruiken voor de
aflossing van schulden;
e. aanvrager zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen
uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;
f. aanvrager in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden
zelfstandig te beheren;
g. aanvrager een zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming
Artikel 6. Beëindiginggronden

Het college kan besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:
a) het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;
b) belanghebbende niet langer voldoet aan het genoemde in artikel 2;
c) belanghebbende niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd
in artikel 3 lid 3, artikel 6 en artikel 7 van de wet en artikel 4 van deze beleidsregels;
d) belanghebbende zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing
van schulden;
e) op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan
belanghebbende is toegekend, als dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest
bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;
f) belanghebbende zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die
voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;
g) belanghebbende in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden
zelfstandig te beheren;
h) de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van belanghebbende,
niet (langer) passend is;
i) belanghebbende daartoe zelf verzoekt;
j) de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht;
k) een verzoek tot toelating Wet schuldhulpverlening Natuurlijke Personen is verstrekt.
Artikel 7. Hernieuwde aanvraag

1.

2.

Indien minder dan vijf jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door
aanvrager een schuldhulpverleningstraject succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk),
kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van
informatie, advies en/of een doorverwijzing.
Indien minder dan twee jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend:
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a) een schuldhulpverleningstraject tussentijds door toedoen van de aanvrager is beëindigd
(minnelijk en/of wettelijk);
b) schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 6 sub c, d, e,of f;
kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van
informatie, advies en/of een doorverwijzing.
3. Indien minder dan zes maanden, voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend,
een eerder verzoek voor schuldhulpverlening buiten behandeling is gesteld, kan het verzoek
voor schuldhulpverlening afgewezen worden, met uitzondering van het geven van informatie,
advies en/of een doorverwijzing.
4. Indien een eerder verzoek voor schuldhulpverlening is afgewezen of beëindigd wegens
verslavingsproblematiek, dan wordt een aanvraag in behandeling genomen indien de
aanvrager minimaal een jaar aantoonbaar abstinent is. Lid 2 blijft onverkort van toepassing.
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

1.
2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017 en wordt aangehaald als
Beleidsregels schuldhulpverlening 2017 gemeente Velsen.
De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 worden per 1 juli 2017
ingetrokken.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Velsen in zijn openbare vergadering van 20
juni 2017
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Toelichting

Inleiding algemeen
Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (hierna: de wet). In artikel 2 van de wet is aangegeven dat de raad een plan
dient vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan inwoners van zijn
gemeente. Daarnaast geeft artikel 3 van de wet door middel van ‘kan-bepalingen’ aan dat het
college nadere invulling kan geven aan de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Deze beleidsregels bevatten de uitwerking van deze beleidsruimte.
In het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 is de visie van de gemeente
neergelegd op het terrein van schuldhulpverlening. Achterliggende gedachte is dat de gemeente
behoefte heeft aan duidelijke spelregels: de inwoner weet wat de voorwaarden zijn voor toelating
tot de schuldhulpverlening en waaraan hij zich dient te houden. De gemeente op haar beurt weet
welke verplichtingen zij aan de inwoner mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de
schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. Hierbij speelt mee dat de gemeentelijke
schuldhulpverleningspraktijk vanaf het moment dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in
werking is getreden onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komt te vallen.
Op dat moment is het dus van belang om regels met betrekking tot toelating tot de
schuldhulpverlening, het opleggen van verplichtingen en het weigeren van hulp in een juridisch vat
te hebben gegoten.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van de wet.
Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening
Conform de visie staat schuldhulpverlening in beginsel open voor alle inwoners van de gemeente.
Tot de doelgroep behoort elke burger met problematische schulden. Onder problematische
schulden wordt verstaan de situatie waarin van een natuurlijke persoon zijn dreigende schulden in
de categorieën woonlasten, energie, ziektekostenverzekering en onroerende goederen (lopende
vaste lasten), waarbij meerdere schuldeisers niet bereid zijn om een betalingsregeling te treffen,
waardoor deze persoon structureel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Daarmee sluiten we aan bij het landelijke uitgangspunt dat schuldhulpverlening breed toegankelijk
moet zijn.
In principe zijn ouders verantwoordelijk voor jongeren onder de 18 jaar. In uitzonderlijke situaties
kan de afweging worden gemaakt om jongeren onder de 18 jaar schuldhulpverlening aan te
bieden, mits er sprake is van inkomen zijnde geen inkomen uit studiefinanciering.. Denk hierbij aan
multi-problematiek in combinatie met schulden. Indien sprake is van structurele hulp bij dag- , de
zelfverzorging en/of de dag(budget)besteding en de beperking in de persoonlijke omstandigheden
wordt aangepakt, dan kan de gemeente beslissen om de jongeren in het budgetbeheer toe te
laten.
Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening
In lid 1 is aangegeven dat het college schuldhulpverlening verleent indien het college
schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Op deze manier wordt enerzijds recht gedaan aan het
beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Daar waar de burger
in staat moet worden geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf aan te pakken en te
regelen, kan schuldhulpverlening achterwege blijven.
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Lid 2 toont de kern van schuldhulpverlening: een gerichte en selectieve toepassing van
schuldhulpverlening. Het gaat om maatwerk. De inzet van producten kan per situatie verschillen en
is afhankelijk van de regelbaarheid van persoon en/of schulden. Enkele veel voorkomende (nietlimitatieve) factoren die bepalen in welke mate de gemeente één of meerdere producten
schuldhulpverlening aanbiedt:
a) zwaarte en/of omvang van de schulden;
b) psychosociale situatie;
c) houding en gedrag van de aanvrager (motivatie);
d) een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening;
e) al dan niet voldoende inkomen om een schuldregeling te kunnen starten;
f) overwaarde in de woning;
g) afsluiting boekjaar eenmanszaken of vennootschap;
h) dreigende schuld in de categorieën woonlasten en premie ziektekostenverzekering;
i) bereidheid van schuldeisers om een betalingsregeling te treffen;
j) de belangen van de overige gezinsleden;
Lid 3 behandelt het doel van de stabilisatie. Medio maart 2017 is het besluit Breed Moratorium in
werking getreden. Het besluit is een uitwerking van artikel 5 van de wet. Het breed moratorium is
een uiterste middel om een oplossing in het minnelijke traject te bewerkstelligen. Het instrument
mag daarom niet te lichtvaardig of te vroeg in het proces van schuldhulpverlening worden ingezet.
De schuldhulpverlening moet moeite hebben gedaan om schuldeisers te overtuigen hun
invorderingsmaatregelen tijdelijk op te schorten. Een moratorium mag alleen worden afgekondigd
als het voor de schuldhulpverlening noodzakelijk is en de andere beschikbare instrumenten om tot
hulpverlening te komen onvoldoende soelaas hebben geboden.. Het primaire doel van het
moratorium is om de schuldhulpverlening in staat te stellen om met medewerking van de
schuldenaar tot een schuldregelingsvoorstel te komen. Schuldregelen is een specifiek onderdeel
binnen de algehele schuldhulpverlening. Het gaat hierbij om het traject waarbij via bemiddeling
tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers wordt gepoogd om een minnelijke regeling voor de
totale schuldenlast te bewerkstelligen.
Het breed moratorium is een instrument dat kan worden ingezet voor natuurlijke personen in een
financieel instabiele situatie, mits men tot de schuldhulpverlening is toegelaten. Het college zal
moeten onderzoeken of de inzet van het instrument noodzakelijk is, nu zij de enige is die de
rechtbank om afkondiging van een breed moratorium kan verzoeken. De aanvrager kan omwille
hiervan het college niet dwingen een breed moratorium aan te vragen. Zowel het college als
aanvragen moeten voldoen aan het Besluit Breed Moratorium gestelde voorwaarden. Het college
zal daarnaast ook degene zijn die na de inzet van het moratorium samen met de schuldenaar
acties zal moeten uitzetten om tot een financieel stabiele situatie te komen. De afkoelingsperiode
raakt ook de rechten van schuldeisers. Hun bevoegdheden tot incasso en executie worden bij inzet
van een breed moratorium tijdelijk opgeschort (artikel 5, eerste lid, wet en artikel 10, eerste lid, van
dit besluit). Daarbij zijn ook zij gebaat bij een snel herstel van de financiële stabiliteit, zodat zicht
ontstaat op de aflossingsmogelijkheden van de schuldenaar en wordt voorkomen dat de
schuldenlast alleen maar oploopt en (nog) meer schuldeisers drukken op de vaak al beperkte
afloscapaciteit. In die zin is een succesvolle afronding van een breed moratorium door financiële
stabilisering óók in het belang van schuldeisers. De mogelijkheden van hoger beroep en cassatie
(behoudens cassatie in het belang van
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de wet) zijn uitgesloten, omdat gebruikmaking van deze rechtsmiddelen haaks staat op de urgente
context van een moratorium (artikel 8 van de nog aan te nemen AMvB ‘Besluit Breed Moratorium’).
Artikel 4. Verplichtingen en gevolgen schending daarvan
Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager vooropgesteld. Het behoort
tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde informatie te geven (lid 1) en
medewerking te verlenen (lid 2). Dit speelt zowel in de fase van aanvraag als gedurende de
looptijd van een schuldhulpverleningstraject. Onderstaand zijn een aantal verplichtingen tot
medewerking benoemd (dit is geen limitatieve opsomming):
 het iedere maand op tijd betalen van de lopende vaste lasten;
 het nakomen van afspraken en overleggen van de benodigde gegevens;
 het zich houden aan de bepalingen van de schuldregeling;
 geen nieuwe schulden aan gaan:
 het gedurende het schuldhulpverleningstraject, benutten van alle financiële ruimte in het
inkomen voor het aflossen van de schulden en het bereid zijn om gedurende het traject
deze financiële ruimte te vergroten;
 het geven van toestemming aan betrokken organisaties die een rol kunnen spelen in het
traject schuldhulpverlening, voor het gebruik van en de controle op de verstrekte
informatie;
 het deelnemen aan een begeleidingstraject aangeboden door een erkende
hulpverleningsinstelling.
Artikel 5. Weigeringsgronden
Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels kan het college besluiten tot het
weigeren van schuldhulpverlening. De weigeringsgronden staan opgesomd onder sub a tot en met
sub e. Sub b, c en g worden hieronder nader toegelicht.
Indien de aanvrager niet in staat is om een schuldhulpverleningstraject te volgen, dan kan de
aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een verslaving.
Als duidelijk is dat de in de persoon gelegen factoren een traject niet langer in de weg staan, kan
toelating wel mogelijk zijn. In geval van een verslaving wordt hiervoor het criterium van minimaal
één jaar aantoonbare abstinentie gehanteerd.
In overweging of de aanvrager al dan niet tot de schuldhulpverlening wordt toegelaten zijn ook de
aard van de schulden van belang. Als er sprake is van niet regelbare schulden kan de
schuldhulpverlening worden geweigerd. Dit is het geval als er sprake is van schulden als gevolg
van fraude en/of strafrechtelijke schadevergoedingsmaatregelen. Onder fraude wordt verstaan een
opzettelijk handelen of nalaten waarbij misleiding wordt gebruikt om een wederrechtelijk voordeel
te behalen ten koste van een bestuursorgaan. Het college kan schuldhulpverlening in ieder geval
weigeren indien een persoon fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een
bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is
veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is
opgelegd. In geval van fraude en/of strafrechtelijke schadevergoedingsmaatregelen kan de
aanvrager voor een periode van maximaal vijf jaar worden uitgesloten, te rekenen vanaf de datum
van de terugvorderingsbeschikking.
In de wet is gesteld dat zelfstandig ondernemers, die in financieel zwaar weer verkeren, in eerste
instantie een kredietverzoek moeten doen bij een bank. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen zij
een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Wanneer een
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onderneming niet levensvatbaar is, de onderneming wordt beëindigd en de onderneming
uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel kan er toegang worden verleend tot de
schuldhulpverlening. Voor zakelijke schulden kan, als dat nodig is, andere hulpverlening worden
ingezet op basis van maatwerk
(verwijzing naar 155 help een bedrijf).
Artikel 6. Beëindiginggronden
Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels kan het college besluiten tot het
beëindigen van schuldhulpverlening. De weigeringsgronden staan opgesomd onder sub a tot en
met sub k. Zo kan de schuldhulpverlening op grond van artikel 6 beëindigd worden als de
schuldhulpverlening niet langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Het
kan bijvoorbeeld aan de orde zijn dat een aanvrager niet langer tot de doelgroep behoort of zelf in
staat is om schulden te regelen. In dergelijke gevallen is er geen reden om schuldhulpverlening
aan te gaan of voort te zetten.
Bij verhuizing naar een andere gemeente ligt het aan de fase waarin het traject zich bevindt, of de
ze wordt beëindigd. In de indicatiefase (de fase waarin de schulden worden geïnventariseerd),
vindt beëindiging en overdracht van het traject plaats. Ook wanneer de schuldregeling ´rond´ is
vindt overdracht plaats. Bij een verhuizing binnen de drie IJmondgemeenten kan het traject worden
voortgezet door de gemeente die de aanvraag schuldhulpverlening in behandeling heeft genomen.
Artikel 7. Hernieuwde aanvraag
Wat betreft de bevoegdheid tot weigering van een aanbod schuldhulpverlening in relatie tot
eerdere trajecten/contacten schuldhulpverlening, zijn in dit artikel regels gesteld. Op basis van het
principe van eigen verantwoordelijkheid wordt een nadrukkelijke grens gesteld aan het kunnen
doen van hernieuwde aanvragen.
Bij het gebruik van artikel 7 en dus de vraag wanneer welk type hulpverlening wordt geweigerd, is
het van belang om de in artikel 7 genoemde begrippen/producten goed te onderscheiden.
Schuldhulpverlening is een breed begrip en omvat alle producten zoals de gemeente die kent. Een
schuldhulpverleningstraject is één van de gemeentelijke producten, maar het kan ook betrekking
hebben op een schuldregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening telt de
verleende schuldhulpverlening en/of de contacten daaromtrent vóór de inwerkingtreding van deze
beleidsregels ook mee.
De grote beleidsvrijheid zoals aan de gemeente gegeven om een dergelijke recidivebepaling op te
nemen, ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, daar waar een onevenredige situatie
ontstaat voor de inwoner, af te wijken van het bepaalde van artikel 7 indien nodig (ingevolge artikel
4:84 Awb, de hardheidsclausule). Uitgangspunt is en blijft evenwel het bepaalde in artikel 7.
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel
Dit artikel behoeft geen toelichting.

5. Melding rooien
De volgende bomen worden gerooid, omdat ze dood of in slechte conditie zijn.
-Een esdoorn bij de A. de Raetstraat in haag bij parkeerplaats Velsen-Noord
-Een wilg bij Noorderlaan in Velsen-Noord ( parkeerplaats achter Pendorp Gras)
-Robinia bij De Sluistocht nr. 16, 17 en 24 in Velserbroek.
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-Betula bij De Vliet nr. 33 in Velserbroek
-Berk bij Gerstland in grasstrook in Velserbroek.
-Kastanje aan de Duinvlietstraat in gras bij spoorhuisjes hoek Stratingplantsoen in Velsen-Noord
Al gerooid
Op de Vromaadweg (kopgevel hoek Dammersboog) in Velserbroek is al een esdoorn gerooid, omdat die door
de afgelopen storm direct gevaar opleverde.

6. Ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor het Hillegondswegje 14 in de Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een
nieuw te bouwen reguliere woning. Het is dan mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het
perceel te realiseren.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hillegondswegje 14.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje met IDN: NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1- V001
ligt met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het
ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter
inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Insprakreactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een reactie indienen op het bestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeente Velsen
Postbus 465
11 / 18

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Hillegondswegje”. Vergeet
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.

7. Ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor het oostelijk deel van IJmuiden.
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen
die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven
voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door Het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV tracé, het
duingebied, en de westzijde van het stadspark. De bestemmingsplannen IJmuiden Centrum, Binnenhaven en
HOV zijn actueel en maken daarom geen deel uit van IJmuiden Oost. De KPN-locatie is een apart
bestemmingsplan en maakt daarom eveneens geen deel uit van IJmuiden Oost

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost (idn: NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1-O001) ligt met
ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis,
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Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens de Inspraakrapportage ter inzage.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeesters en
wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan
IJmuiden Oost”, of per e-mail aan ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden.
Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar, de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

8. Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van gemeente Velsen
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij bekend, dat per 1
januari 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR)
is gewijzigd.
De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
(LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd in de circulaire van 23 januari 2017
(ECWGO/U201700032) met als onderwerp: “Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg
van IKB” en de circulaire van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700198) met als onderwerp
“Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis plichtige ambtenaren”. Tevens zijn de lokale
Verlofregeling en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 aangepast zodat deze op de CAR/VAR
aansluiten.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien
bij de balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden ook gepubliceerd op
www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

9. Wijzigingsbesluit CAR-VAR - IKB- mei 2017
Burgemeester en wethouders van Velsen,
Gezien:
de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ECWGO/U201700032 met als
onderwerp: “Nagekomen aanpassingen CARUWO-wijzigingen als gevolg van IKB van 23 januari 2017.
Gelet op:
het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en
intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt
opgedragen aan het College;
BESLUITEN:
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR)
als volgt te wijzigen:
Artikel 1. Wijzigingen n.a.v. LOGA-circulaire ECWGO/U201700032 per 1 januari 2017
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A.


Aan artikel 1:2:1 wordt lid 5 toegevoegd en deze komt te luiden:
5. De ambtenaar, bedoeld in de leden 2, 3 of 4 van dit artikel, heeft recht op:
a. 8% vakantietoelage, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 146,65 bij een volledig
dienstverband, en
b. 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die geboren is na 31
december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 33,33 bij een volledig
dienstverband, en
c. 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

De toelichting op artikel 1:2:1 lid 5 komt te luiden:
De ambtenaren die vallen onder de leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn de enige medewerkers waarvoor
nog een vakantietoelage geldt. Deze 8% is pensioengevend.
De 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, was tot 1 januari 2017 de
levensloopregeling geregeld in artikel 6a:7 lid 1. Deze 1,5% is pensioengevend.
De 0,8% van het in de maand van opbouw geldende salaris, was tot 1 januari 2017 het bovenwettelijk
verlof van 14,4 uren geregeld in artikel 6:2 lid 1. Deze 0,8% is niet pensioengevend.
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald
dan worden de in de percentages in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris
en de uitbetaalde salaristoelage(n).
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald
op grond van artikel 7:3 lid 2 tot en met 4 dan worden, in afwijking van voorgaande volzin, de
percentages in die maand berekend op basis van het volledige salaris en toegekende
salaristoelage(n).
Uitbetaling vindt plaats bij de maandelijkse salarisbetaling.

B.

Artikel 2:5:4 lid 2 wordt geschrapt, onder vernummering van lid 3 in lid 2.
De toelichting op artikel 2:5:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Met de oproepcontractant wordt een contract aangegaan voor minimaal 15 uur per maand. Voor die
uren bestaat er dan ook een loonbetalingsverplichting, ook als de oproepcontractant ziek is.
Aangezien hoofdstuk 7 per definitie van toepassing is (de CAR/UWO is namelijk van toepassing),
hoeft deze loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte niet meer expliciet te worden opgenomen. De
berekeningsbasis van de ziekte-uitkering wordt gevormd door het inkomen dat de oproepkracht
gedurende het laatste kwartaal genoot.
De oproepcontractant heeft een IKB conform de regeling in paragraaf 5 van hoofdstuk 3.

Artikel 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Burgemeester en wethouders van Velsen,
De secretaris,
De burgemeester,
K.M. Radstake

F.C. Dales

10. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-VAR mei 2017
Burgemeester en wethouders van Velsen,
Gelet op:
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het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en
intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt
opgedragen aan het College;
BESLUITEN:
De Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2017 als volgt te wijzigen:
Artikel 1.
A

In artikel 9, ‘paragraaf 6’ te vervangen door ‘paragraaf 7’.

B.

Artikel 6. toe te voegen met als titel ‘Vaststelling refertetijdvak toelagen’ onder vernummering van de
daaropvolgende artikelen. Artikel 6 komt als volgt te luiden:
‘Artikel 6 Vaststelling refertetijdvak toelagen
Het refertetijdvak als bedoeld in artikel 7.8.1 CAR/VAR voor de vaststelling van de salaristoelagen
tijdens ziekte geldt voor alle variabele salaristoelagen in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 CAR/VAR. Het
refertetijdvak bedraagt de gemiddelde hoogte van de toelagen van de drie kalendermaanden
voorafgaand aan de datum waarop een medewerker wegens arbeidsongeschiktheid zijn werk niet
kan verrichten.’

C.

In artikel 13 wordt de zinsnede ‘artikelen 8a t/m 8 e’ gewijzigd naar ‘artikelen 6 en 9a t/m 9e’

Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Burgemeester en wethouders van Velsen,
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

11, Wijzigingsbesluit Verlofregeling - mei 2017
Burgemeester en wethouders van Velsen,
Gezien:
de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ECWGO/U201600995 met als
onderwerp “ IKB regeling ” van 29 juni 2016;
Gelet op:
het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en
intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt
opgedragen aan het College;
BESLUITEN:
De vakantieverlofregeling als volgt te wijzigen:
Artikel 1.
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A. In artikel 1 de zinsnede ‘bijlage A of B van de bezoldigingsverordening 1987’ te vervangen door ‘bijlage IIa Salaristabel
gemeenteambtenaren van de CAR/VAR’ en ‘158.4 uren’ te
vervangen door ‘144 uren’ en ‘165.6’ uren te vervangen door
‘151.2 uren’

B.

C.

Artikel 5 wordt geschrapt.
Artikel 6 wordt omgenummerd naar artikel 5 en aangevuld met de volgende zin: ‘Met ingang van 1 januari
2017 is artikel 1 gewijzigd als gevolg van de invoering van het Individueel Keuzebudget.’



Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Burgemeester en wethouders van Velsen,
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

12. Raadsvergadering Perspectiefnota donderdagmiddag 6 juli
2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd donderdagmiddag 16.00 uur
U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke
tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Agenda
De Perspectiefnota 2017
In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar.
In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting definitief vast. Het
college stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve.
Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven
daarvoor zijn: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds
bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid.
De raadsvergadering begint donderdagmiddag om 16.00 uur met het uitspreken van de algemene
beschouwingen door alle fracties en het indienen van amendementen en moties. Het college van B&W geeft
een reactie. Na de pauze (18.00 tot 19.00 uur) begint het debat over de Perspectiefnota 2017 en de
ingediende amendementen en de moties.

13. Raadsvergadering van woensdag 5 juli 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
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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
via www.velsen.nl/gemeenteraad en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
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.
Agenda
Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Recreatieschap Spaarnwoude

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Omgevingsdienst IJmond

Veiligheidsregio Kennemerland

Noord-Hollands Archief

IJmond Werkt!

ReinUnie

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Fractieverantwoording 2016
Jaarlijks stelt de raad de fractieverantwoording van het afgelopen jaar vast, in dit geval 2016. De, door de
raad benoemde, controlecommissie controleert de fractieverantwoordingen.
Oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren prognose grondexploitaties als bijlage bij
de Jaarrekening 2016
De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening, daarvoor is
het nodig dat de raad de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigt.
Project Snippergroen
De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond verkopen. Het
kopen van dit snippergroen is niet verplicht, huren blijft mogelijk maar tegen een marktconform tarief.
Inwoners, die geen gemeentegrond huren, kunnen ook een aanvraag doen voor de aankoop van
snippergroen. Per situatie wordt bekeken of dit mogelijk is. Om de kans op verkoop te vergroten, worden
lagere tarieven en geen minimale grondwaarde gehanteerd (in afwijking van de kadernota Grondprijzen).
Winkelfonds Velsen
A) Subsidieverordening Winkelfonds
B) Naamgeving Winkelfonds
De raad heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze visie te realiseren zijn er
voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker en compacter te maken.
Zo heeft de raad eerder ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds. Het fonds stimuleert
winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra. De raad wordt gevraagd om de naam van
het Verhuis- en gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad wordt tevens voorgesteld om de
Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen.
Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan
van Scholen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een
nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op basis van de stukken en gelezen de rapportage
van het Adviesbureau voor Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat het vereiste aantal leerlingen om
een school te kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen de termijn van 5 jaar worden gehaald . De
aanvraag wordt niet ingewilligd en komt op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor 1
augustus 2017 dit Overzicht van Scholen vast, waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat.
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’
De nieuwe eigenaar van het voormalige perceel van Groenrijk aan de Biezenweg 70 wil op het perceel een
landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument Nieuw Groenrijk opgesteld
en in maart is er een inloopavond gehouden. De ingediende reacties hebben geen aanleiding gegeven om het
(concept)startdocument te wijzigen. De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van de
bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel naar wonen, door het startdocument en de
participatienota vast te stellen.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’
Dit bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van
enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41 reacties zijn ontvangen,
waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel Middenduinerweg 89 (Ekogrön)
en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan
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op enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41 maakt echter geen deel meer uit van het
bestemmingsplan en hierop is de plangrens aangepast.
Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag en de
jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de
jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4 mln positief, onder andere door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor
reserves zijn. Het positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein
(€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln)
wordt toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen.
N.B. Het agendapunt: Volgende stap Kunst Informatie Centrum Brak! komt niet aan de orde in deze
raadsvergadering. Het onderwerp komt terug in een van de sessies van een Carrousel.
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