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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 10 januari 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0001
Openbaar direct
Uitvoering toezicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
2017

Besluit

1. Opdracht te verlenen aan de GGD Kennemerland om de kinderopvang
voorzieningen en peuterspeelzalen in de gemeente Velsen te inspecteren conform het voorgestelde inspectieschema 2017;
2. Het toezicht op de gastouders te laten plaatsvinden door een steekproef van 30% uit te voeren.

Publiekssamenvatting

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is
het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit van de kinderopvang binnen onze gemeente. Het
toezicht op de Wet kinderopvang voor de gemeente Velsen wordt uitgevoerd door de gemeentelijke gezondheidsdienst, GGD Kennemerland.
Jaarlijks stelt de GGD op basis van prioriteiten en resultaten uit de voorgaande jaren een inspectieschema met bijbehorend kostenoverzicht op.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0000
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Bestemmingsplan Hillegondswegje 14
Besluit

Geen startdocument op te stellen voor Hillegondswegje 14 en de raad hierover te informeren.

Publiekssamenvatting

Op het perceel Hillegondswegje 14 in de Velserbroek is een agrarische
bedrijfswoning gelegen. Na het beëindigen van de agrarische activiteiten is
men op het perceel, tot op heden, blijven wonen. De eigenaar/bewoner is
nu voornemens de bestaande situatie te formaliseren, wat inhoudt dat voor
de kavel een bestemmingswijziging van een agrarisch bestemming naar
een woonbestemming wordt gevraagd. Het is dan mogelijk een kwalitatief
hoogwaardige herinrichting van het perceel te realiseren, waarbij de huidige
bedrijfswoning wordt gesloopt en door een nieuw te bouwen reguliere woning wordt vervangen. Gezien de geringe ruimtelijke impact ziet het college
af van het opstellen van een startdocument. Dit is in lijn met het door de
raad vastgestelde stuk “Het ruimtelijk functioneel kader en de nieuwe Wro”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Ven
B16.0525
Openbaar direct
Informatiebeleid 2017 - 2020 IJmondgemeenten

Besluit

Het Informatiebeleid 2017 – 2020 IJmondgemeenten vast te stellen onder
voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming in Beverwijk en Heemskerk.

Publiekssamenvatting

Het Informatiebeleid 2017 – 2020 IJmondgemeenten is een verdere concretisering van de IJmondiale informatievisie. De IJmondgemeenten kiezen
er voor om als slimme volger inhoud te geven aan een goede en efficiënte
informatievoorziening. De bedrijfsvoering blijft leidend voor de inrichting van
de informatievoorziening. Het informatiebeleid geeft aan hoe de gemeenten
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen op het gebied van informatievoorziening willen aanpakken.

Het informatiebeleid is kort samengevat in de volgende animatie:
https://www.youtube.com/watch?v=cyqZABl_XQc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Pagina 2 van 2

