PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 16 mei 2017
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder R. te Beest
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 16 mei 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0166
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling CAR/VAR

Besluit

1. De door het LOGA aangekondigde technische wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 23 januari 2017
(ECWGO/U201700032) “Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB” per 1 januari 2017 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/VAR overeenkomstig bijlage B bij dit
voorstel.
2. Een voorgenomen besluit te nemen met betrekking tot:
a. Het wijzigen van de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR –
Velsen 2017 overeenkomstig bijlage C bij dit voorstel.
b. Het wijzigen van de Vakantieverlofregeling overeenkomstig bijlage D
bij dit voorstel.
c. De besluiten in werking te laten treden met terugwerkende kracht tot
1 januari 2017.
3. De voorgenomen besluiten voor te leggen aan de commissie voor Georganiseerd Overleg.
4. Het voorgenomen besluit definitief te laten zijn nadat overeenstemming
is bereikt in de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Publiekssamenvatting

De rechtspositie van het gemeentepersoneel is geregeld in de Collectieve
en Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR). Met ingang van 1
januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) in werking getreden voor
alle gemeenteambtenaren. Deze invoering leidt tot meerdere technische
wijzigingen in de integrale CAR/VAR en de toelichting daarop. Tevens zijn
de lokale Verlofregeling en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 aangepast zodat deze op de CAR/VAR aansluiten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0172
Onderwerp
Aanvraag st. de Schoolwerkplaats voor plaatsing op het Plan van Scholen
Besluit

De raad voor te stellen de aanvraag van de Stichting de Schoolwerkplaats
voor het stichten van een basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag
niet in te willigen en deze op het Overzicht van Scholen te plaatsen.

Publiekssamenvatting

Door het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaats is bij de gemeenteraad een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool
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op Algemeen Bijzondere Grondslag. Een nieuwe basisschool kan alleen in
aanmerking komen voor bekostiging door het Rijk als deze is opgenomen
in het Plan van Scholen. Op basis van de door het schoolbestuur overgelegde stukken moet vastgesteld worden dat het vereiste aantal leerlingen
om een school te kunnen stichten, niet binnen de wettelijk gestelde termijn
van 5 jaar, en ook niet gedurende de periode van 15 jaar daarna gehaald
zal worden. Het college stelt de gemeenteraad voor om de aanvraag niet in
te willigen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0164
Onderwerp
Ontwerpjaarverslag 2016 en Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB)
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer.
2. In te stemmen met de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Centraal Nautisch Beheer en dit als zienswijze in te dienen bij
het Dagelijks Bestuur van CNB.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld kennis te
nemen van het ontwerpjaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer. Tevens wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over de begroting
2018. Gelet op de inhoud van de stukken kan worden ingestemd met de
begroting.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0163
Onderwerp
Lokale Uitvoeringsprogramma Detailhandel en Subsidieverordening Winkelfonds Velsen
Besluit

1. Het Lokale Uitvoeringsprogramma Detailhandel Velsen vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de naamgeving van het Verhuis- en gevelfonds
te wijzigen in Winkelfonds Velsen;
3. De raad voor te stellen de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen
vast te stellen en deze in werking te laten treden een dag na publicatie
in het elektronische gemeenteblad;
4. Onder voorbehoud van inwerkingtreding van de Subsidieverordening
Winkelfonds Velsen:
a. op grond van artikel 84 Gemeentewet een commissie in te stellen
om het college te adviseren op aanvragen op grond van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen;
b. de portefeuillehouder Economische Zaken te mandateren tot het
nemen van besluiten over het aanstellen van leden van deze commissie;
c. de afdelingsmanager EWR te mandateren tot het nemen van besluiten op aanvragen tot verlening en vaststelling van subsidie op grond
van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen;
d. de afdelingsmanager EWR te mandateren tot het nemen van besluiten tot intrekking, terugvordering en verrekening van subsidie op
grond van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen.

Publiekssamenvatting

De raad heeft op 29 juni 2016 de Regionale Detailhandelsvisie IJmond
vastgesteld. De kansrijke centra van Velsen zijn in deze visie benoemd.
Om de visie te realiseren zijn ook instrumenten nodig om de kansrijke centra van Velsen sterker en compacter te maken. Hiertoe is een lokaal uitvoe-
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ringsprogramma opgesteld. Een specifiek instrument is het Winkelfonds
winkelverhuizingen en gevelrenovaties te stimuleren. De raad wordt voorgesteld daartoe een subsidieverordening vast te stellen. Om het college te
adviseren over de subsidieaanvragen uit het winkelfonds, wordt zij gevraagd een beoordelingscommissie in te stellen, onder voorbehoud van het
vaststellen van de verordening.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0170
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimten - plan Blekersduin
Besluit

1. Een gedeelte van de Bloemendaalsestraatweg in te trekken, zoals aangegeven op kaart OR_0076.
2. Een gedeelte van de Berckenrodebeek in te trekken, zoals aangegeven
op kaart OR_0076.
3. De naam Berckenrodebeek toe te kennen aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0077.
4. De naam Blekersveld, met straatcode 458, toe te kennen aan de openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0077.
5. De naam Pieter Weijstraat, met straatcode 4187, toe te kennen aan de
openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0077.
6. De naam Albert Glasstraat, met straatcode 77, toe te kennen aan de
openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0077.
7. De naam Duinrelpad, met straatcode 1258, toe te kennen aan de openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0077.
8. De naam Pieter Verswijverenstraat, met straatcode 4186, toe te kennen
aan de openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0077.
9. De naam Zanderijpad, met straatcode 6679, toe te kennen aan de
openbare ruimte zoals aangegeven op kaart OR_0077.
10. Dit besluit in werking te laten treden 1 week na besluitdatum.

Publiekssamenvatting

In Santpoort-Zuid wordt op de locatie Blekersduin nieuwbouw gerealiseerd.
Hierdoor vinden wijzigingen plaats in de openbare ruimte. Vanuit de samenleving zijn namen voorgesteld van verzetsstrijders, te weten Pieter Weij, Albert Glas en Pieter Verswijveren. Het plan Blekersduin biedt mogelijkheden om deze drie personen te vernoemen. Blekersveld, Zanderijpad en
Duinrelpad verwijzen naar de in het verleden in dit gebied gelegen blekerijen en zanderijen en de nog steeds aanwezige duinrellen. De contouren van
de Berckenrodebeek wijzigen door de herinrichting van dit gebied.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0169
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimten - President Steynstraat en omgeving
Besluit

1. De Braamstraat in te trekken, zoals aangegeven op kaart OR_0078.
2. De naam Braampad, met straatcode 609, toe te kennen aan de openbare ruimte, zoals aangegeven op kaart OR_0079.
3. De naam De Wetstraat toe te kennen aan de openbare ruimte tussen
de huidige De Wetstraat en het Willemsplein, zoals aangegeven op
kaart OR_0079.
4. Het besluit in werking te laten treden 1 week na besluitdatum.

Ten gevolge van herinrichting in het plangebied van ‘Het Nieuwe Vroeger’
in Oud-IJmuiden (President Steynstraat en omgeving) is de Braamstraat
vervallen en is er een nieuwe openbare ruimte ontstaan tussen de President Steynstraat en de President Krügerstraat, te weten het Braampad. Er
is een noord-zuidverbinding gerealiseerd door de De Wetstraat door te
trekken tot aan het Willemsplein.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Publiekssamenvatting
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Ven
B17.0139
Uitwerking beleid informatiebeveiliging

Besluit

1. Het beleid voor informatie-uitwisseling, logische toegangsbeveiliging en
wachtwoorden vast te stellen.
2. Het beleid in werking te laten treden, direct na de vaststelling.

Publiekssamenvatting

Na de vaststelling van het beleid voor informatiebeveiliging in februari 2016
zijn er verschillende documenten vervaardigd die daarvan een uitwerking
vormen. Waar het beleid uit 2016 gaat over de totale informatiebeveiliging
op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(BIG) gaan deze documenten ieder over een apart onderdeel daarvan. De
BIG beschrijft de normen waaraan de gemeentelijke overheid moet voldoen. Het college van B&W heeft besloten om het beleid voor het uitwisselen van informatie, logische toegangsbeveiliging (wijze waarop personen
toegang krijgen tot het gemeentelijke ICT-netwerk en specifieke computerprogramma’s) en wachtwoorden vast te stellen. Het geeft richting aan beveiligingsmaatregelen die de gemeentelijke organisatie vanwege de BIG
dient te nemen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0167
Onderwerp
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief Biezenweg 70
Besluit

De raad voor te stellen:
1. het startdocument ‘Nieuw Groenrijk’ vast te stellen; en
2. de nota ‘raadpleging planinitiatief Biezenweg 70’ vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In 2011 is tuincentrum Groenrijk gelegen aan de Biezenweg 70 van Santpoort-Noord verhuisd naar Velserbroek. De huidige eigenaar van het perceel Biezenweg 70 heeft een plan ingediend om een andere invulling te geven aan dat perceel. Het betreft de voorgenomen realisatie van 2 woningen
(een landhuis en een gastenverblijf). Op basis van het plan is in 2016 besloten om het opgestelde conceptstartdocument vrij te geven voor de participatie. Op 9 maart 2017 heeft de inloopavond plaatsgevonden. Er zijn
daarop reacties binnengekomen die overwegend positief zijn. Slechts een
aantal (4 van de 40) reacties is kritisch. Deze gaan kortweg over herstel natuurwaarden, de eigen wens tot ontwikkeling, de wens tot een nieuwe visie
van het hele gebied en de vraag waarom gebouwd zou mogen worden in
de Biezen. De ingediende reacties hebben geen aanleiding gegeven om
het (concept)startdocument te wijzigen. Het college stelt de gemeenteraad
voor het startdocument en de nota ‘raadpleging planinitiatief Biezenweg 70’
(participatiedocument) vast te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0165
Onderwerp
Herinrichting en groot onderhoud Waterloolaan; vrijgave uitvoeringskrediet
Besluit

Een uitvoeringskrediet van € 1.577.500 beschikbaar te stellen ten laste
van de investeringskredieten jaarschijf 2017.

Publiekssamenvatting

De wegverhardingen van de Waterloolaan, Zeeweg en de Heerenduinweg
tot aan het zwembad zijn toe aan groot onderhoud. Deze werkzaamheden
bieden de kans om de verkeerssituatie op deze doorgaande route te verbeteren. De aanleg van een rotonde op het kruispunt Minister Van Houtenlaan met de Zeeweg en Waterloolaan zal hiertoe een bijdrage leveren. In
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deze omgeving zijn bovendien meer aanpassingen nodig. Zo wordt de
oversteek met de busbaan beter vormgegeven en wordt het fietspad dat
langs de busbaan loopt beter aangesloten. Verder worden op de route de
bushaltes verplaatst. Ten slotte worden op de rotonde Driehuizerkerkweg
de fietspaden vrijliggend aangelegd zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Voor de uitvoering van het project heeft het college een krediet ter
beschikking gesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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