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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0112
Startnotitie sportaccommodatiebeleid 2017-2021

Besluit

De startnotitie ‘Agenda sportaccommodatiebeleid 2017-2021’ vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In het voorjaar van 2016 heeft het college van B&W de evaluatie van de
‘Nota sportaccommodaties 2010-2015’ naar de gemeenteraad gestuurd.
Negen van de tien doelstellingen uit deze nota zijn behaald. Het college wil
ook de komende jaren blijven investeren in toekomstbestendige sportvoorzieningen. Hiervoor is een startnotitie met trends, ontwikkelingen en zes
mogelijke thema’s opgesteld. Deze notitie wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd. Aan de hand van de meegegeven thema’s van de gemeenteraad werkt het college een nieuwe agenda voor het sportaccommodatiebeleid uit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0114
Onderwerp
Mandaatbesluit aanvraag openstellingsvergunning Wijkertunnel voor 2x2
rijstroken
Besluit

1. de wethouder R. Vennik mandaat te verlenen om een besluit te nemen
op de aanvraag openstellingsvergunning Wijkertunnel naar 2x2 rijstroken in het kader van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels;
2. de wethouder R. Vennik mandaat te verlenen om eventueel een besluit
te nemen over gedogen in het geval er zicht is op vergunningverlening.

Publiekssamenvatting

Als gevolg van de renovatie is in 2016 de capaciteit van de Wijkertunnel
uitgebreid van 2x2 naar 2x3 rijstroken, als onderdeel van het bereikbaarheidsplan voor de regio. Nu de Velsertunnel weer in gebruik is genomen
wenst de aanvrager in het weekend van 24 maart 2017 de situatie terug te
brengen naar 2x2 rijstroken. Op grond van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels is hiervoor 12 maart 2017 een aanvraag openstellingvergunning ingediend. De aanvraag is getoetst aan de wettelijke eisen. De
aanvraag is op dit moment onvolledig. Naar verwachting wordt de aanvraag
komende week aangevuld. Gelet op het belang van de voortgang van de
procedure heeft het college besloten aan de wethouder R. Vennik het mandaat te geven om een besluit te nemen op de aanvraag en eventueel een
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besluit te nemen over gedogen in het geval er zicht is op vergunningverlening.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0098
Onderwerp
Verkeersstructuur centrum IJmuiden
Besluit

-

De inspraakrapportage “Verkeersstructuur centrum IJmuiden” vast te
stellen;
De raad voor te stellen de wijzigingen in de verkeersstructuur van
IJmuiden conform de inspraakrapportage vast te stellen:
Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie
30 km/uur handhaven;
Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur;
Oosterduinplein: blokkade voor autoverkeer opheffen, 30 km/uur verbinding maken met Oosterduinweg;
Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren ten zuiden
van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur.

Publiekssamenvatting

De afgelopen periode is de Lange Nieuwstraat volledig heringericht. Voor
de jaren daarna zijn weg- en rioolwerkzaamheden gepland op ondermeer
het Van Poptaplantsoen, het Kennemerplein, de Kennemerlaan, het Oosterduinplein, de Oosterduinweg en de Merwede- en Spaarnestraat. Tussen
laatstgenoemde straten is ook een verkeersaantrekkende ontwikkeling gepland op de KPN-locatie. Voordat een ontwerp voor deze wegen uitgewerkt
kan worden, moet eerst een keuze gemaakt worden over de gewenste verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden. In het najaar van 2016
is een voorstel ter inspraak gebracht om drie wijzigingen aan te brengen in
de verkeersstructuur. Deze moeten gezamenlijk een bijdrage leveren aan
het ontlasten van de Lange Nieuwstraat, een betere verdeling van het verkeer in IJmuiden en het bieden van een heldere en toekomstvaste verkeersstructuur. Dit betreft het Van Poptaplantsoen onderdeel maken van
een ring om het centrum van IJmuiden, de bestaande blokkade voor autoverkeer bij het Oosterduinplein opheffen en de Merwede- en Spaarnestraat
deels tweerichtingsverkeer maken. De naar voren gebrachte inspraakreacties zijn beantwoord in een inspraakrapportage. Het college heeft besloten
de drie voorgestelde wijzigingen in de verkeersstructuur ter besluitvorming
aan te bieden aan de gemeenteraad. Aanvullend wordt voorgesteld de
wegcategorisering (maximumsnelheid) van de Kennemerlaan en de Merwede- en Spaarnestraat te wijzigen van 50 naar 30 km/uur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0111
Onderwerp
Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning 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 zienswijzen te beantwoorden conform de Nota beantwoording
zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning project Lange Nieuwstraat
blok D, toevoegen 3 appartementen
2. de raad voor te stellen de ingediende zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen niet over te nemen en een verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor het strijdig planologisch gebruik en
daartoe af te wijken van het bestemmingsplan “Lange Nieuwstraat NW”
3. onder de voorwaarde dat de raad de verklaring van geen bedenkingen
afgeeft, een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
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•
•

het bouwen van een bouwwerk
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW

Publiekssamenvatting

Voor het 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
Lange Nieuwstraat NW. Voordat een omgevingsvergunning kan worden
verleend dient de gemeenteraad daarvoor een verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Er zijn zienswijzen ingediend tegen dit project. Het college stelt de raad voor de zienswijzen niet over te nemen en de verklaring
van geen bedenkingen af te geven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Beest / Verk
Registratienummer
B17.0110
Onderwerp
Aanbestedingsdocument Sociaal medische advisering en indicatiestelling
Wmo
Besluit

1. het aanbestedingsdocument ‘Sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo’ vast te stellen;
2. ten aanzien van het aanbestedingsdocument genoemd onder punt 1
geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet
in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en
g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (bescherming economische
en financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige
bevoordeling van derden;
3. de geheimhouding als bedoeld onder punt 2 op te heffen op 27 maart
2017; zijnde het moment dat het aanbestedingsdocument aan de geselecteerde partijen wordt verstuurd;
4. wethouder Te Beest mandaat te verlenen om een overeenkomst aan te
gaan met de als economisch meest voordelige uitverkozen opdrachtnemer;
5. de stichting RIJK de bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot gunning en niet-gunning in het kader van de aanbesteding ‘Sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo’ te mandateren;
6. dat op deze aanbesteding de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van
de stichting RIJK van toepassing zijn.

Publiekssamenvatting

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) compenseren
gemeenten inwoners bij de beperkingen die zij ondervinden bij participatie
in de samenleving. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak en mogelijkheden van participatie en/of zelfredzaamheid van een inwoner kan de gemeente bij een onafhankelijk bureau een sociaal medisch advies vragen.
Op 7 maart 2017 heeft het college besloten om samen met de gemeenten
Beverwijk en Heemskerk de dienst ‘sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo’ meervoudig onderhands aan te besteden. Hiervoor is ook
een inkoopstrategie vastgesteld. Om verdere uitwerking te geven aan de
inkoop heeft de gemeente nu het aanbestedingsdocument ‘Sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo’ vastgesteld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Beest
Registratienummer
B17.0048
Onderwerp
Nota Dierenwelzijn Velsen
Besluit

De raad voor te stellen de Nota Dierenwelzijn Velsen vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Op 21 april 2012 heeft de raad de eerste kadernota Dierenwelzijn 2012-
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2016 vastgesteld. Deze periode is ten einde en er is een nieuwe nota “Nota
Dierenwelzijn Velsen” opgesteld. In de afgelopen periode zijn er dienstverleningsovereenkomsten met de professionele organisaties gesloten. Er is
een grote stap gezet in de goede samenwerking voor het welzijn van dieren
in de gemeente Velsen. Deze samenwerking verdient voortgezet te worden. In de nota wordt ook verwoord de noodzaak van educatie, voorlichting
en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0109
Onderwerp
Vrijgeven budget ten behoeve van strand IJmuiden aan Zee
Besluit

€ 250.000, - ter beschikking te stellen vanuit het investeringplan 2017 ten
behoeve van de herinrichting op en nabij het strand IJmuiden aan Zee.

Publiekssamenvatting

Bij het strand van IJmuiden aan Zee laat de kwaliteit van de openbare ruimte voor en achter de paviljoens te wensen over. Het is rommelig en verouderd en zowel de bezoekers als ondernemers ondervinden daar last van. In
overleg met de ondernemers, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap
is er een plan gemaakt dat het gebied weer een goede uitstraling geeft.
Hierbij wordt tevens ingespeeld op het thema "Rauw aan Zee".
In dit plan wordt de strandopgang vanaf de IJmuiderslag naar de paviljoens
ook volledig onderhanden genomen. Dit verbetert de toegang voor de voetgangers, de afscheiding van de strandhuisjes en de strandopgang.
Het college heeft een budget ter beschikking gesteld om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0103
Onderwerp
Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie
Besluit

1. De gemeenschappelijke regeling ReinUnie te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit en deze daags na publicatie in werking te laten
treden;
2. Wethouders F. Bal en R. Vennik aan te stellen als lid van het algemeen
bestuur van ReinUnie;
3. Wethouder A. Verkaik aan te wijzen als vervanger van F. Bal en
R. Vennik.

Publiekssamenvatting

De gemeenschappelijke regeling ReinUnie (GR RU) wordt geactualiseerd
vanwege wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De belangrijkste wijzigingen zijn het toetreden van het college tot de GR RU en
het uittreden van de raad. Andere wijzigingen betreffen de samenstelling en
bevoegdheden van het algemeen en het dagelijks bestuur. Er wordt tevens
van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal technische aanpassingen te doen op basis van de nieuwe wettelijke voorschriften.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Pagina 4 van 4

