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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Verk
B17.0067
Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017 – 2021

Besluit

De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmondWerkt! en IJmond gemeenten 2017-2021 vaststellen.

Publiekssamenvatting

De gemeente gaat meer de focus leggen op monitoring en regie op de
uitvoering van re-integratie. Dit zal de komende jaren een aantal veranderingen met zich meebrengen. Eén van de grootste veranderingen zal zijn
dat het re-integratie budget zal gaan worden ingezet voor iedereen met
een Participatiewet uitkering. Hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt dan
ook is, voor een ieder die kan, is er dan een passend aanbod.
Ook door meer inzichtelijk te maken welke trajecten worden ingezet voor
welke doelgroep, en welk resultaat dit heeft, ontstaat een beter beeld van
het ingezette budget en de afzonderlijke trajecten. Van IJmond Werkt! zal
worden verwacht dat ze de re-integratiedienstverlening verbreden en ook
gaan inzetten voor sociale activering gericht op regulier werk. Hierdoor zal
de gemeente beter in staat zijn de regie te voeren en afgewogen keuzes te
maken. Het budget kan jaarlijks flexibel worden ingezet. Ook wordt een
gedeelte van de middelen ingezet voor innovatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0071
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimte – wijziging gedeelte Snippenbos in Keetberglaan
Besluit

1. In te trekken het gedeelte van het Snippenbos zoals aangegeven op
kaart OR_0080.
2. Door te trekken de Keetberglaan zoals aangegeven op kaart OR_0081.
3. Het besluit in werking te laten treden 2 weken na besluitdatum.

Publiekssamenvatting

In IJmuiden wordt een zelfbouwproject gerealiseerd, bestaande uit 25 kavels, waarvan 6 aan de Keetberglaan. 12 kavels zijn op dit moment gelegen
aan het Snippenbos. Deze kavels zijn nu genummerd door toevoeging van
een letter aan Snippenbos 1. De mogelijkheid bestaat om de Keetberglaan
door te trekken waardoor de huisnummering in een oplopende reeks kan
worden doorgetrokken voor de betreffende12 kavels en voor eventuele
toekomstige ontwikkelingen. Op advies van de Commissie Naamgeving
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openbare ruimte besluit het college om van deze mogelijkheid gebruik te
maken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0077
Onderwerp
Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen
Besluit

de Raad voor te stellen:
1. De Beleidsnota Archeologie Velsen vast te stellen;
2. De Beleidskaart Archeologie Velsen vast te stellen;
3. De besluiten onder 1 en 2 de dag na bekendmaking in werking te laten
treden.

Publiekssamenvatting

Overal in Velsen zijn sporen terug te vinden van een eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. Op basis van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) en diverse andere ontwikkelingen op gebied van omgevingsrecht, wordt de relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening
steeds sterker. De trend daarbij is verdergaande decentralisatie van verantwoordelijkheden voor het archeologisch erfgoed naar de gemeente. Via
de nu opgestelde Beleidsnota Archeologie Velsen en de Beleidskaart Archeologie Velsen(BAV) geeft de gemeente Velsen invulling aan deze verantwoordelijkheden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0072
Onderwerp
Aanvraag vrijgave rioleringsbudget 2017
Besluit

Uit het investeringsplan 2017 een krediet ter grootte van € 2.529.000,--,
beschikbaar te stellen voor rioolvervangingswerken en het afkoppelen van
verharde oppervlakten.

Publiekssamenvatting

De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak. Aan de
hand van inspecties is een planning voor rioolvervanging gemaakt. Het
vervangen van oude riolen is noodzakelijk om de waterdichtheid en de stabiliteit van de riolen te waarborgen zodat verontreiniging van de bodem, het
grondwater en oppervlaktewater wordt voorkomen en rioolinstortingen
worden vermeden. Het college heeft besloten het krediet beschikbaar te
stellen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0078
Onderwerp
Zienswijze scheidingsvoorstel Pre Wonen
Besluit

Het scheidingsvoorstel van Pre Wonen positief te beoordelen.

Publiekssamenvatting

De woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om een scheiding aan te
brengen tussen de sociale huurwoningen en woningen met een hogere
huurprijs (markt-/ commerciële huur). Woningcorporatie Pre Wonen stelt de
gemeente voor om hun woningen (in de toekomst) blijvend te verhuren
binnen de sociale huurvoorraad. Het college staat positief tegenover deze
ontwikkeling omdat het zorgt voor meer differentiatie op de woningmarkt.
Het bezit van Pre Wonen in Velsen is zeer beperkt (elf woningen). De andere corporaties in Velsen hebben al eerder een dergelijk voorstel bij de
gemeente ingediend en hebben al reactie ontvangen (november 2016).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0068
Onderwerp
Huisvestingsverordening 2017
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Besluit

De raad voor te stellen:
1. De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente
Velsen 2015 in te trekken;
2. De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente
Velsen 2017 vast te stellen.
3. De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente
Velsen 2017 in werking te laten treden op 15 april 2017.

Publiekssamenvatting

De gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gezamenlijk
de Huisvestingsverordening 2015 geëvalueerd en geactualiseerd. Dit heeft
geleid tot een nieuwe verordening. Deze verordening biedt gemeenten de
mogelijkheid om onwenselijke effecten van schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan. De verordening functioneert in grote lijnen goed, er
zijn een aantal (technische) verbeterpunten doorgevoerd. Daarnaast zijn er
enkele wijzigingen in de Huisvestingswet geweest die zijn verwerkt in de
verordening, waaronder de voorrangspositie van vergunninghouders. Het
college stelt de raad voor de voorrangspositie te handhaven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0074
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst en krediet Skaeve Huse
Besluit

1. De Samenwerkingsovereenkomst project Skaeve Huse aan te gaan
met Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen.
2. Ten aanzien van bijlage 4 uit de Samenwerkingsovereenkomst geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 10 lid 2 b en g
van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) voor onbepaalde duur.
3. De bijdrage in de inverstering van Velison Wonen en Woningbedrijf
Velsen in de drie wooneenheden Skaeve Huse van € 130.000,- te dek
ken uit de in het investeringsplan opgenomen vrije ruimten van 2017
(€ 92.000,-) en 2018 (€ 38.000,-).

Publiekssamenvatting

In 2012 heeft het college besloten de locatie aan de Broekeroog tegenover
het Hillegondswegje in Velserbroek aan te wijzen als voorkeurslocatie voor
Skaeve Huse. Dit zijn eenvoudige wooneenheden voor personen die door
hun leefwijze structureel overlast bezorgen in de woonomgeving. Een plek
in Skaeve Huse is gericht op re-integratie van bewoners in een normale
woonomgeving met hierop toegespitste zorg en begeleiding.
Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van minimaal drie en maximaal zes
eenheden op deze locatie en hebben de afspraken hierover vastgelegd in
een samenwerkingsovereenkomst. De realisatie van de wooneenheden is
niet rendabel. Partijen hebben afgesproken het onrendabele deel van de
investering in Skaeve Huse onderling te verdelen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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