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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0038
Openbaar direct
Herhaald adviesverzoek aanwijzing lokale publieke media-instelling

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen opnieuw een positief advies uit te brengen
aan het Commissariaat voor de Media inzake het aanwijzen van de Velser
Omroep Stichting als lokale publieke media-instelling.

Publiekssamenvatting

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten een positief advies
uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) inzake het
aanwijzen van de Velser Omroep Stichting (VOS) als lokale publieke media-instelling. Bij dit advies dient de raad met name de representativiteit van
het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) te beoordelen. Voordat het
CvdM een besluit kon nemen op de aanvraag van de VOS, heeft de VOS
laten weten dat het PBO vanaf 1 december 2016 op twee personen na uit
nieuwe leden bestaat. Het CvdM verzoekt de raad de representativiteit van
het PBO opnieuw te beoordelen. Het college stelt de gemeenteraad voor
een positief advies uit te brengen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Dales
Registratienummer
B17.0026
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Mandaatregister Velsen 2017
Besluit

1. Het mandaatregister Velsen te wijzigen conform het Overzicht wijzigingen mandaatregister Velsen 2017.
2. De wijziging daags na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Als gevolg van wijzigingen binnen de gemeentelijke organisatie is het nodig
om het mandaatregister aan te passen. Zo is bijvoorbeeld de afhandeling
van aanvragen om gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen nu belegd bij
een andere werkeenheid. Tevens is gebleken dat er wensen en behoeften
zijn om bepaalde bevoegdheden, die nu nog bij het college liggen, te mandateren aan de functie van directeur en afdelingsmanager, bijvoorbeeld de
bevoegdheid om de leden van de marktcommissie te benoemen. Daarnaast zijn er technische aanpassingen als gevolg van gewijzigde wet- en
regelgeving.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0015
Openbaar direct
Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Besluit

1. De ”Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen” vast te stellen.
2. Dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

De Beheerverordening begraafplaatsen is geheel vernieuwd en voldoet
weer aan de wetgeving. Aanvullend stelt het college de Nadere regels voor
de gemeentelijke begraafplaatsen vast. Met deze opsplitsing is er een betere scheiding gemaakt tussen kaderstellend beleid en uitvoering. De Nadere
regels betreffen onder andere openingstijden, grafrechten en maatvoeringen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0031
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Bestemmingsplan KPN-locatie
Besluit

Het concept-ontwerpbestemmingsplan KPN locatie met IDN:
NL.IMRO.0453.BP0706KPNLOCATIE1-V001 vrij te geven voor het wettelijk
vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Publiekssamenvatting

Aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden wordt door Velison Wonen en ontwikkelaar HBB 2 woontorens en een supermarkt gerealiseerd op de voormalige KPN-locatie. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld waarin wordt bepaald wat de contouren en hoogte van het pand zijn
en hoe de functies wonen, supermarkt en parkeren worden gerealiseerd.
Met dit besluit geeft het college het plan vrij voor overleg met de provincie
en het waterschap. In de volgende fase gaat het plan ter visie en kunnen
burgers en andere belanghebbenden hun zienswijze aan de raad geven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0029
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning
voor het oprichten van drie appartementen op het perceel Lange Nieuwstraat, blok D, ongen. te IJmuiden
Besluit

Voor het toevoegen van drie appartementen op het appartementengebouw
blok D op het perceel Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden.
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad in procedure
te brengen en de raad overeenkomstig te informeren;
2. het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning in
procedure te brengen voor de activiteiten:
• het bouwen van een bouwwerk
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW

Publiekssamenvatting

Voor toevoegen van drie appartementen op het appartementengebouw
blok D op het perceel Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit als afrondende bouwfase van
het totale herstructureringsproject. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan
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Lange Nieuwstraat NW. Voordat medewerking aan dit project kan worden
verleend moet op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en de
ontwerpverklaring van geen bedenking van de raad gedurende zes weken
ter inzage liggen. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijzen indienen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0037
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Velsen
Besluit

1. De concept- ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht gemeente Velsen’ aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, met verzoek om een reactie;
2. Onder voorbehoud van vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente
Velsen door de Raad, de ‘Samenwerkingsovereenkomst VTH taken IJmondgemeenten’ aan te gaan.

Publiekssamenvatting

Op 14 april 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’
(hierna Wet VTH) in werking getreden. Hierin is bepaald dat het college een
beleid dient te voeren over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken.
Het is noodzakelijk kwaliteitscriteria vast te leggen om te garanderen dat
overal in Nederland de uitvoering van de VTH-taken aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet. Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit
burgers, bedrijven, instellingen en overheden mogen verwachten bij de uitvoering van de VTH-taken. Dit wordt geregeld in de Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente
Velsen. Die inhoudelijk gelijk is aan de verordeningen van de gemeenten
Beverwijk en Heemskerk. Voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt
een samenwerking aangegaan met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0027
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Europese aanbesteding accountantsdiensten
Besluit

De aanbesteding van de opdracht van de accountantsdiensten aan te besteden volgens de Europese richtlijn voor Overheidsopdrachten inzake
diensten.

Publiekssamenvatting

De overeenkomst met de huidige accountant loopt af na de controle van
boekjaar 2016. Omdat de opdracht het drempelbedrag voor diensten overschrijdt, moet deze volgens de Europese richtlijn voor Overheidsopdrachten
inzake Diensten aanbesteed worden. De gemeenteraad wijst op grond van
art. 213 Gemeentewet de accountant aan. De besluiten tot aanbesteden,
de voorlopige gunning en de definitieve gunning zijn echter privaatrechtelijke besluiten en behoren daarmee tot de bevoegdheid van het college. Een
goede samenwerking en afstemming tussen raad en college is in deze procedure noodzakelijk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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