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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0009
Openbaar direct
Hennepconvenant Noord-Holland

Besluit

1. Tot het aangaan van het Hennepconvenant Noord-Holland met de
Nationale Politie, woningcorporaties, gemeenten, het Openbaar
Ministerie, netbeheerders van het elektriciteitsnet, het UWV en PWN
ten behoeve van de gezamenlijke aanpak van hennepteelt binnen de
politie-eenheid Noord-Holland.
2. Het convenant aan te gaan voor het jaar 2017, waarna het telkens één
jaar stilzwijgend wordt verlengd.

Publiekssamenvatting

Hennepteelt in en om woningen of bedrijfspanden kan gevaarlijke situaties
veroorzaken en kan de leefbaarheid en veiligheid in een buurt aantasten.
Gemeente Velsen heeft daarom in 2007 een lokaal hennepconvenant
afgesloten om gevaarlijke situaties bij hennepteelt aan te pakken. Dit
convenant is verouderd, bovendien is in de politie-eenheid Noord-Holland
behoefte ontstaan aan een uniforme werkwijze. Dit heeft namelijk
voordelen voor regionaal georganiseerde partijen en voor het tegengaan
van verplaatsingseffecten van hennepteelt naar andere gemeenten. Het
college heeft daarom besloten om deel te nemen aan het regionale
hennepconvenant in de politie-eenheid Noord-Holland
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B16.0542
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Visie Luchtkwaliteit IJmond 2017 – 2021
Besluit
Publiekssamenvatting

De raad voor te stellen de Visie luchtkwaliteit 2017-2021 vast te stellen.
Naar aanleiding van de evaluatie van de Visie luchtkwaliteit 2012-2016 en
de bestuurlijke wens vanuit de gemeenteraden om tot een nieuwe Visie
luchtkwaliteit te komen, heeft Omgevingsdienst IJmond vanuit het
bestuurlijk platform Milieu en Gezondheid de Visie luchtkwaliteit IJmond
2017 – 2021 opgesteld. De visie geeft de ambitie weer voor de komende
vijf jaar op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid. De visie dient door
de gemeenteraden van de IJmond-gemeenten te worden vastgesteld.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0006
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Conceptstartdocument Biezenweg 70
Besluit

Het (geactualiseerde) conceptstartdocument Biezenweg 70 vrij te geven
voor de participatie.

Publiekssamenvatting

In 2011 is tuincentrum Groenrijk van Santpoort-Noord verhuisd naar
Velserbroek. De toenmalige eigenaar had de gemeente om een andere
invulling van het perceel verzocht. Op basis van het toenmalige plan is in
2014 besloten om het toen opgestelde conceptstartdocument vrij te geven
voor de participatie. De participatie heeft alleen niet plaatsgevonden, omdat
de locatie middels een executieveiling verkocht is aan een nieuwe
eigenaar. Daarbij heeft de nieuwe eigenaar onder andere als gevolg van
adviezen van de provincie Noord-Holland aangegeven een kleiner ruimtelijk
programma te willen realiseren. Op basis van dat gewijzigde programma is
een geactualiseerd conceptstartdocument opgesteld. Hierin worden de
ruimtelijke uitgangspunten voor het perceel weergegeven. Burgemeester
en wethouders hebben besloten om het geactualiseerde
conceptstartdocument vrij te geven voor de participatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0011
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Herinrichting Biallosterskilaan: Vaststellen definitief ontwerp
Besluit

Het definitieve ontwerp ‘’Herinrichting Biallosterskilaan’’ vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Uit rioolinspectie is gebleken dat het riool in de Biallosterskilaan toe is aan
vervanging. De vervanging biedt ook de gelegenheid om de straat opnieuw
in te richten. Met het nieuwe ontwerp wordt de openbare ruimte beter benut
en blijft de aansluiting op het overige deel van de Biallosterskilaan
behouden. Op het voorgestelde ontwerp zijn drie reacties ontvangen maar
die hebben niet geleid tot een wijziging in het ontwerp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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