Week 1, 7 januari 2016
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de
Hofgeest.

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en
gymnastieklokalen 2016 - 2017
Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de gemeentelijke sportterreinen 2016 –
2017
Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van het gemeentelijke zwembad De
Heerenduinen 2016
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘VELSEN-NOORD’
Bekendmaking Wet geluidhinder
Gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar en Bode Burgerlijke Stand van de Gemeente Velsen 2016
Sessies van de gemeenteraad Velsen op 14 januari 2016

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26 december
2015 tot en met 1 januari 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Haringkade 10, renoveren en vergroten pand (31/12/2015) 19890-2015;
Reaumurstraat 5 en 5b, kamergewijze verhuur (30/12/2015) 19927-2015.
Driehuis
Van Maerlantlaan 1, plaatsen dakkapel (28/12/2015) 19759-2015.
Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzigen bestemming naar wonen en wijzigen voorgevels (28/12/2015) 19794-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, bouwen berging (01/01/2016) 8-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255.

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
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Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelinstallatie (30/12/2015) 14457-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 24, kappen 2 bomen (31/12/2015) 19185-2015.

2. Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven
van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2016
– 2017
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie
Gemeente Velsen
Officiële naam regeling
Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de
gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2016 - 2017
Citeertitel
Regeling sporthallen 2016 - 2017
Besloten door
College van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1 juli 2017
Onderwerp
Sport
Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.
Grondslagen
1. Tarievennota sportaccommodaties Gemeente Velsen
2. Begroting Gemeente Velsen
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Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1. Geen.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht
Betreft Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking
Inwerkingtreding: datum ondertekening;
bron bekendmaking
Voorstel
gemeenteraad
1 juli 2016
aangepaste regeling
- n.v.t.
Geconsolideerde tekst van de regeling
REGELING TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN DE GEMEENTELIJKE
SPORTHALLEN EN GYMNASTIEKLOKALEN 2016 - 2017
artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
1. de afdeling Sportzaken: de afdeling die namens de gemeente Velsen de sportaccommodatie in gebruik
geeft,
2. het afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Sportzaken.
3. sporthallen: de bij de gemeente in eigendom zijnde en beheerde sporthallen.
4. gymnastieklokalen: de bij de gemeente in eigendom zijnde en beheerde zalen voor bewegingsonderwijs
en sport.
5. gymnastiekmaterialen: de voor het onderwijs en sportactiviteiten benodigde materialen.
6. een uur: een klokuur.
7. de gebruiker: de vereniging, club of instelling of particulier persoon aan wie de in artikel 2 bedoelde
toestemming is verleend.
artikel 2
1. De sporthallen en gymnastieklokalen worden door het college van burgemeester en wethouders in
gebruik gegeven.
2. Van de sporthallen en gymnastieklokalen met daarbij behorende gymnastiekmaterialen mag slechts
gebruik worden gemaakt na vooraf door of namens het college van burgemeester en wethou¬ders verleende
toestemming en uitsluitend gedurende de tijd waarvoor toestemming is verleend.
3. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd in bijzondere gevallen, waarin deze regeling
niet voorziet en bij enig geschil te beslissen.
artikel 3
Tarieven voor het gebruik van de sporthallen en gymnastieklokalen tijdens de reguliere openingstijden van
08.00- 23.00 uur. Tarieven zijn inclusief BTW (laag tarief).
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de sporthallen:
seizoentarief (>40 weken):plaatselijke sportverenigingen, per uur
competitietarief: sportbonden en/of verenigingen, per uur
overig tarief: overige gebruikers, per uur
onderwijstarief seizoen (schooljaar 40 weken), per uur
onderwijstarief incidenteel: per uur

€ 44,00
€ 57,00
€ 49,00
€ 46,00
€ 49,00

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de gymnastieklokalen:
seizoentarief (>40 weken):plaatselijke sportverenigingen, per uur
verenigingstarief incidenteel, per uur
seizoentarief (>40 weken) overige gebruikers, per uur
overig tarief incidenteel: overige gebruikers, per uur
onderwijstarief seizoen (schooljaar 40 weken), per uur
onderwijstarief incidenteel: per uur,

€ 10,40
€ 14,00
€ 12,30
€ 18,70
€ 12,30
€ 18,70
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artikel 4
Tarieven voor het gebruik van de vergaderruimten. Alle tarieven zijn inclusief BTW (laag tarief).
1. voor sportverenigingen, per uur
€ 15,00
2. overig gebruik, per uur
€ 25,00
artikel 5
1. Gebruik van de accommodaties buiten de reguliere openingstijden en in de zomervakantie is alleen
mogelijk na toestemming van de afdeling Sportzaken.
2. De accommodaties worden verhuurd per heel klokuur. Indien mogelijk wordt het principe van
blokvorming toegepast. Dit houdt in dat gebruik (huur) in principe alleen mogelijk is, indien deze direct
aansluiten aan reeds gebruikte (verhuurde) uren.
3. Voor bijzondere evenementen, anders dan voor sportdoeleinden en voor gebruik van de accommodatie
op erkende feestdagen, wordt het tarief (met toeslagen) van geval tot geval vastgesteld.
4. Betaling en annulering: betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum. Incidentele
annuleringen (per datum) door de seizoengebruiker zijn niet mogelijk. Wel is er een meldingsplicht indien er
geen gebruik wordt gemaakt. In overige gevallen geldt de annuleringsregeling; annulering binnen 14 dagen:
100% van de kosten; annulering binnen 31 dagen: 50% van de kosten; annulering overig: 10% van de kosten.
Artikel 6
De ingebruikgeving geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden en bepalingen:
1. De accommodaties mogen slechts worden gebruikt voor het aangegeven doel en worden aanvaard in de
staat waarin deze zich bevinden.
2. Het gebruik dient plaats te hebben onder verantwoording van daartoe naar het oordeel van het
afdelingshoofd gekwalificeerde en bevoegde personen. Ongeacht het doel waarvoor de accommodatie wordt
gebruikt, dient de leiding een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar. Zij zullen toezien op orde en netheid in
de zaal en bij ruimten. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het calamiteiten /ontruimingsplan van de accommodatie met bijbehorende BHV-verplichtingen en in geval van sleutelverhuur
dient de gebruiker zelf zorg te dragen voor deugdelijke ehbo-materialen.
3. In een gymzaal mogen niet meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Voor de sporthallen gelden
de maximum aantallen zoals vermeld in de desbetreffende gebruiksvergunningen (op aanvraag).
4. De gebruiker heeft het recht gebruik te maken van de in de accommodatie aanwezige toestellen en
materialen. Zij mogen alleen worden gebruikt, indien nodig voor het beoefenen van de sport of anderszins,
waarvoor de hal/het gymnastieklokaal in gebruik is gegeven en voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. De
leiding dient voldoende deskundig te zijn.
5. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het benodigde spelmateriaal als ballen, shuttles en
dergelijke. Ballen, welke in gebruik zijn voor openluchtspel, mogen slechts worden gebruikt in de
sportaccommodatie wanneer zij vooraf voldoende zijn gereinigd.
6. Alle toestellen en materialen moeten na beëindiging van het gebruik op de daarvoor bestemde plaatsen
worden opgeborgen. Bij de plaatsing en de opberging dienen de aanwijzingen van de afdeling Sportzaken te
worden opgevolgd.
7. De kleed - en wasruimten en alle overige ruimten waartoe de gebruiker toegang heeft, moeten in nette
en opgeruimde staat worden achtergelaten.
8. In de sporthallen (inclusief horeca) en gymnastieklokalen mag niet worden gerookt.
9. Het betreden van de gang naar de zaal en de vloer van de zaal met straatschoeisel, hieronder begrepen
sportschoeisel dat op straat is gedragen, is niet toegestaan.
10. De gebruiker is verplicht bij het ontstaan van beschadigingen of bij constateren van beschadigingen aan
het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan het dienstdoende personeel.
11. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn schuld of nalatigheid wordt toegebracht
aan het gebouw of de inventaris. Herstel van de schade en bijkomende kosten (bijvoorbeeld afgaan
inbraakalarm) geschiedt door of namens de gemeente voor rekening van de gebruiker, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.
12. Personen, die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar
brengen, dan wel handelen in strijd met een of meer van deze voorwaarden, dienen door de gebruiker uit de
sporthal/ het gymnastieklokaal te worden verwijderd.
13. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van goederen, schade of ongevallen
welke op enige wijze voor de gebruiker, diens leden of toeschouwers enz. voortvloeit uit het gebruik van de
sporthal/ het gymnastieklokaal en de daarbij behorende inrichting en accommodatie. De gebruiker vrijwaart de
gemeente uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van dergelijke vermissingen, schade of
ongevallen ten opzichte van laatstgenoemde worden gemaakt.
14. De huurder/gebruiker van het gymnastieklokaal en sporthal is zelf verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van een mobiele telefoon (i.v.m. calamiteiten).
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15. Fietsen, bromfietsen en motorrijtuigen mogen niet binnen de accommodatie worden geplaatst. Voor
schade aan, of vermissing van deze voertuigen stelt de gemeente zich niet aansprakelijk.
16. Zonder voorafgaande toestemming van het afdelingshoofd is het niet toegestaan:
a. het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden;
b. eigen materialen of gereedschappen in de sporthal/het gymnastieklokaal te plaatsen, op te slaan of op te
bergen;
c. in of aan de sporthal/het gymnastieklokaal reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen van
blijvende aard aan te brengen. Aankondigingen van tijdelijke aard mogen slechts op vooraf aangegeven
plaatsen worden aangebracht, waarbij een voorbehoud over een bepaalde tijdsduur kan worden gemaakt.
17. De gebruiker draagt zorg voor het verkrijgen van voor het verrichten van zijn activiteiten vereiste
vergunningen. Weigering of intrekking van een dergelijke vergunning laat een overeenkomst voor
ingebruikgeving onverlet.
18. De gemeente behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van de accommodatie gebruik te maken
of te doen maken op de uren gedurende welke de hal/ het lokaal in gebruik is gegeven. Hiervan wordt zo
mogelijk tenminste twee weken van te voren schriftelijk aan de gebruiker kennis gegeven. Voor de duur dat
de gebruiker het recht van gebruik is ontnomen zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
19. De gebruiker is verplicht te gedogen, dat gedurende de uren, dat de accommodatie in gebruik is
gegeven, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke worden verricht, zonder dat hij hierdoor aanspraak kan
maken op vermindering van de door hem verschuldigde vergoeding.
20. Met het toezicht op de naleving van de met betrekking tot het gebruik gestelde voorwaarden, bepalingen
en gegeven aanwijzingen is belast de afdeling Sportzaken.
21. Het afdelingshoofd en de in zijn opdracht in functie optredende personeelsleden, evenals de door het
college van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen, hebben altijd een onbeperkte toegang tot
de accommodatie.
22. De gebruiker moet de aanwijzingen van het afdelingshoofd of in zijn opdracht in functie optredende
personeelsleden over het gebruik van de accommodatie direct en stipt opvolgen.
23. Bij niet naleving van de voorwaarden kan het gebruik onmiddellijk worden beëindigd, zonder dat recht op
terugbetaling van verschuldigde vergoeding bestaat.
24. De gemeente behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien
noodzakelijk geacht.
Artikel 7
Aanvullende bepalingen bij sleutelverhuur:
1. De afdeling Sportzaken stelt het gebruik van gymnastiekzalen en sporthallen aan huurder ter
beschikking onder de noemer "sleutelverhuur", wat betekent dat er tijdens het gebruik geen toezicht is door
medewerkers van de afdeling Sportzaken en de huurder verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de
organisatie voor, tijdens en direct na het gebruik van de accommodatie. Huurder dient aan alle algemene
voorwaarden en aan de (aanvullende) bepalingen te voldoen.
2. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het openen en sluiten van de accommodatie. In verband hiermee
dient hij er op toe te zien dat na gebruik de accommodatie ordelijk wordt achtergelaten, de lichten worden
gedoofd en de (nood)deuren worden afgesloten. In geval van aanwezigheid van een inbraakalarminstallatie
dient deze bij openen en sluiten van de accommodatie conform de voorschriften te worden bediend. De
leiding dient altijd als laatste het gebouw te verlaten.
3. Huurder, gebruikers zullen zich niet in de accommodatie ophouden buiten de tijden genoemd in de
huurovereenkomst.
4. Huurder zal de sleutel (of andere transponder) niet aan derden in handen geven noch derden tot de
accommodatie toelaten. Huurder is niet gerechtigd duplicaten van sleutels te laten maken.
Artikel 8
1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016 (ingaande het sportseizoen) en kan worden aangehaald
als "Regeling sporthallen 2016-2017".
2. Op de datum van inwerkingtreding vervallen de eerder vastgestelde regelingen.
Vastgesteld in de collegevergadering van dd.
De gemeentesecretaris,
De (waarnemend) burgemeester,
K.M. Radstake
Mw.Drs. A.E. Koopmanschap
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3. Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven
van de gemeentelijke sportterreinen 2016 – 2017
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie
Gemeente Velsen
Officiële naam regeling
Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de gemeentelijke
sportterreinen 2016 - 2017
Citeertitel
Regeling sportterreinen 2016-2017
Besloten door
college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
1 juli 2017
Onderwerp
Sport
Opmerkingen m.b.t. de regeling
Voor wat betreft tennispark Velserbeek treedt de regeling in werking per 1 april 2016. Voor de overige
sportterreinen is de ingangsdatum 1 juli 2016.
Grondslagen
1. Tarievennota sportaccommodaties Gemeente Velsen
2. Begroting Gemeente Velsen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1. Geen.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht
Betreft Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking
Inwerkingtreding: datum ondertekening;
bron bekendmaking
Voorstel
gemeenteraad
1 juli 2016
(1-4-2016 tennispark Velserbeek)
aangepaste regeling
-

-

n.v.t.

Geconsolideerde tekst van de regeling
REGELING TOT HET IN GEBRUIK GEVEN VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTTERREINEN 2016 - 2017
artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
1. het afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Sportzaken;
2. de sportterreinen: de bij de gemeente in eigendom zijnde en beheerde sportterreinen;
3. het seizoen: het door de landelijke sportbonden voor de bij hen aangesloten verenigingen vastgestelde
jaarlijkse periode voor de beoefening van een tak van sport;
4. wedstrijd: een wedstrijd of andere sportgebeurtenis, gespeeld volgens de in de reglementen van de
landelijke sportbonden vastgestelde tijdsduur;
5. het terrein: een voor een wedstrijd afgebakend terrein ter grootte van een speelveld van een officiële
afmeting;
6. een uur: een klokuur;
7. de gebruiker: de plaatselijke vereniging, club, instelling of particulier persoon aan wie de in artikel 2
bedoelde toestemming is verleend.
artikel 2
1. De sportterreinen worden door het college van burgemeester en wethouders in gebruik gegeven.
2. Van de terreinen mag slechts gebruik worden gemaakt na door of namens het college van burgemeester
en wethouders verleende toestemming.
3. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd in bijzondere gevallen, waarin deze regeling
niet voorziet nadere regels te stellen en bij enig geschil, te beslissen.
4. Deze regeling is niet van toepassing op (semi)-professionele verenigingen.
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artikel 3
1. Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportterreinen. De tarieven zijn m.u.v. hockey inclusief
BTW:
A. voetbalveld (voor wedstrijd, training, combinatie w/t of een gedeelte van het veld)
€ 3.849,10
B. voetbalkunstgrasveld A contract
€ 7.698,20
C. voetbalkunstgrasveld B contract
€11.547,30
D. hockey kunstgrasveld A contract (excl. BTW)
€ 5.866,85
E. honkbal, softbal, korfbal (kunstgras) en rugbyveld
€ 3.078,50
F. handbalveld (asfalt) € 2.314,90
G. atletiekcomplex Groeneveen €13.304,75
2. Voor het gebruik van het gemeentelijk tennispark Velserbeek voor de periode 1 april tot en met 30
september zijn de volgende vergoedingen verschuldigd:
A. heel seizoen, per baan, per uur
€ 194,00
B. kortingstarief heel seizoen, per baan, per uur
€ 168,00
C. heel seizoen, per baan, per uur (voor 09.00 uur) €
96,00
D. incidenteel gebruik per baan per uur
€
13,00
3. Het in gebruik geven van de tennisparken De Heerenduinen, Rooswijk, Hofgeest en Groeneveen
geschiedt door burgemeester en wethouders onder door hen vast te stellen voorwaarden, aan respectievelijk
de tennisverenigingen De Heerenduinen, de Gieteling, Hofgeest en Brederode (huurovereenkomsten).
artikel 4
1. De gebruiker van de sportterreinen dient de volgende werkzaamheden uit te voeren: (zie ook
bijbehorende toelichting)
a. voetbal, hockey en rugby:
uitzetten van de speelvelden voor de aanvang van het seizoen;
belijnen van de speelvelden voor de aanvang van en tijdens het seizoen;
verwijderen en herplaatsen van doelen aan het einde respectievelijk het begin van het seizoen;
onderhoud en vervangen van doelen, doelnetten, hoekvlaggen, dug-outs, lichtinstallaties, tribunes
evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;
maaien van plekken op en rond de velden die onbereikbaar zijn voor de maaimachines, het verwijderen
van papier en ander afval en het herstel van bespelingschade aan de velden uiterlijk de dag na gespeelde
wedstrijden en trainingen;
zo nodig besproeien van de speelvelden op aanwijzing van medewerkers van de afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen;
totale onderhoud en beheer van de in gebruik gegeven kleedgelegenheden en kantines onder door
burgemeester en wethouders te stellen bijzondere voorwaarden evenals de onder de in artikel 5 genoemde
voorwaarden.
m.b.t. kunstgrasvelden: bovenstaande werkzaamheden voor zover van toepassing.
bij A-contract kunstgras geldt dat verenigingen tevens de reguliere dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden (borstelen, vegen, e.d. van de kunstgrasmat) uitvoeren.
b. honkbal en softbal:
uitzetten van de speelvelden voor de aanvang van het seizoen;
belijnen van de speelvelden voor de aanvang van en tijdens het seizoen;
onderhoud en vervangen van honken, backstops, dug-outs, lichtinstallaties, tribunes evenals door de
gebruiker aangebrachte voorzieningen;
maaien van plekken op en rond de velden die onbereikbaar zijn voor de maaimachines, het verwijderen
van papier en ander afval en het herstel van bespelingschade aan de velden uiterlijk de dag na gespeelde
wedstrijden en trainingen;
aanslepen van de half verharde gedeelten van de speelvelden;
zo nodig besproeien van de speelvelden op aanwijzing van medewerkers van de afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen;
totale onderhoud en beheer van de in gebruik gegeven kleedgelegenheden en kantines, onder door
burgemeester en wethouders te stellen bijzondere voorwaarden evenals de onder de in artikel 5 genoemde
voorwaarden.
c. atletiek:
onderhoud en vervangen van sportmateriaal (zie toelichting), lichtinstallaties, tribunes, evenals door de
gebruiker aangebrachte voorzieningen;
het verwijderen van papier en ander afval;
maaien van plekken op en rond het complex die onbereikbaar zijn voor de maaimachines;
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totale onderhoud en beheer van de in gebruik gegeven kleedgelegenheden en kantines, onder door
burgemeester en wethouders te stellen bijzondere voorwaarden evenals de onder de in artikel 5 genoemde
voorwaarden;
d. d. overige takken van sport:
onderhoud en vervangen van doelen, doelnetten, korven en ander sportmateriaal,
dug-outs, lichtinstallaties, tribunes evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;
het verwijderen van papier en ander afval;
maaien van plekken op en rond het complex die onbereikbaar zijn voor de maaimachines;
totale onderhoud en beheer van de in gebruik gegeven kleedgelegenheden en kantines, onder door
burgemeester en wethouders te stellen bijzondere voorwaarden evenals de onder de in artikel 5 genoemde
voorwaarden.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden niet naar genoegen van het afdelingshoofd worden
uitgevoerd, worden deze door de gemeente voor rekening van de gebruikers verricht.
3. De kosten van verbruik van water, gas en elektriciteit evenals die van opstalverzekering,
verontreinigingsheffing en ozb/rio-belastingen voor de totale kleed- en kantineaccommodatie en de
lichtinstallaties komen voor rekening van de gebruikers.
artikel 5
De ingebruikgeving geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden en bepalingen:
1. De gebruiker is verplicht de sportterreinen in overeenstemming met hun bestemming te gebruiken.
2. Het gebruik van voetbalwedstrijdvelden als trainingsveld is slechts toegestaan nadat door de gebruiker
voor de aanvang van het seizoen een trainingsrooster ter goedkeuring aan de afdeling Sportzaken is
voorgelegd.
3. Het spelen van (vriendschappelijke) wedstrijden buiten competitieverband en het houden van toernooien
is slechts toegestaan na toestemming van de afdeling Sportzaken.
4. Het is gebruiker niet toegestaan de sportveldverlichtingen te laten branden tussen 23.00 uur en 07.00
uur en indien er geen sport beoefend wordt noch onderhoud plaatsvindt (art. 3.148 Activiteitenbesluit/
Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
5. Bij geluidsproductie op en rond de velden (niet zijnde het niet elektronisch versterkt stemgeluid van de
sporters c.a.) is van kracht het “Activiteitenbesluit Geluid” voor sportterreinen (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu) en de regelgeving in het kader van het gemeentelijk geluidbeleid.
6. Gedurende de periode van tenminste 12 aaneengesloten weken in de periode van 1 mei tot 1 september
zijn de zijn de natuurgrassportterreinen vanwege het groot onderhoud in het algemeen niet beschikbaar.
7. Aan het einde van het seizoen, doch voor 1 mei, dient al het sportmateriaal te zijn verwijderd, zodat het
groot onderhoud ongehinderd kan plaatsvinden. Eventuele schade aan machines ontstaan door nog
aanwezig sportmateriaal, b.v. doelpennen, zijn voor rekening van de gebruiker.
8. Het door de gebruiker in incidentele gevallen (b.v. voor een wedstrijd) in gebruik geven of verhuren van
een sportterrein aan derden, is slechts toegestaan na toestemming van de afdeling Sportzaken. Het voor een
periode in gebruik geven of verhuren van een sportterrein aan derden geschiedt door het afdelingshoofd.
9. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de sportterreinen overdag in gebruik te geven
aan onderwijsinstellingen, zonder dat gemeente enige vorm van vergoeding verschuldigd is. Voor het gebruik
van de club-/kleedaccommodaties door het onderwijs geldt een aparte regeling.
10. Van de terreinen mag geen gebruik worden gemaakt, wanneer door regen of sneeuwval, door vorst of
ingetreden dooi, of andere omstandigheden naar het oordeel van de afdeling Sportzaken, de toestand van het
speelveld zodanig is, dat door bespeling schade kan ontstaan.
11. De gebruiker dient er voor zorg te dragen, dat de fietsen, c.q. bromfietsen in de daarvoor bestemde
stalling geplaatst worden, auto’s mogen niet op het complex worden geparkeerd.
12. De kantineaccommodaties zullen niet zonder medeweten en toestemming van gemeentewege voor
andere dan bij de sportvereniging behorende activiteiten worden gebruikt (zie APV en beleid paracommercie).
13. Het aanbrengen van opstallen of het uitbreiden van bestaande gebouwen op of aan het terrein is slechts
toegestaan na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.
14. De gebruiker is verplicht bij beëindiging van de ingebruikgeving het terrein met inbegrip van de daartoe
behorende opstallen van de gemeente te ontruimen en schoon op te leveren. Bij het in gebreke blijven
daarvan zal een en ander door het college van burgemeester en wethouders geschieden, terwijl de kosten
daarvan ten laste van de gebruiker komen.
15. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle tijdens het gebruik aan terreinen en opstallen van de
gemeente aangerichte schade, welke door hem en op zijn kosten zal worden hersteld. Bij nalatigheid zal dit
gebeuren door de gemeente op kosten van de gebruiker.
16. De gebruiker zal de gemeente niet aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel toegebracht aan de
gebruiker en diens leden tijdens of door het gebruik van het terrein, de kleedgelegenheid en andere opstallen.
17. De gebruiker vrijwaart de gemeente voor aanspraken van derden wegens schade of letsel door of tijdens
het gebruik van het terrein en accommodaties aan hen toegebracht.
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18. Onverminderd het bepaalde in de punten 14, 15 en 16, heeft het college van burgemeester en
wethouders het recht de ingebruikgeving onmiddellijk als beëindigd te beschouwen, indien de gebruiker zijn
verplichtingen niet nakomt, zonder dat het nodig zal zijn hem door sommatie of soortgelijk akte in gebreke te
stellen. Tot schadeloosstelling aan de gebruikers is de gemeente in dit geval niet verplicht. De door de
gemeente gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.
19. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk
en op kosten van de gebruiker tot afbraak en verwijdering over te gaan van alles, wat door de gebruiker
zonder toestemming of in strijd met enige voorwaarde aan het terrein of op de opstallen is aangebracht.
20. Met het toezicht op de naleving van de met betrekking tot het gebruik gestelde voorwaarden, bepalingen
en gegeven aanwijzingen is belast het afdelingshoofd.
21. Het afdelingshoofd en de in zijn opdracht in functie optredende personeelsleden, hebben te allen tijde
vrije toegang tot de terreinen, de kleedgelegenheid en andere opstallen.
22. De gebruiker moet de aanwijzingen van het afdelingshoofd of van een door hem aan te wijzen
ambtenaar omtrent het gebruik van terreinen en opstallen onverwijld en stipt opvolgen.
23. De afdeling Sportzaken kan over de terreinen, kleedgelegenheden en/of andere opstallen beschikken of
deze aan derden in gebruik afstaan, wanneer een gebruiker, aan wie een (de) sportterrein(en) en/of
sportaccommodatie(s) een seizoen in gebruik is (zijn) gegeven, dat (die) terrein(en) en/of accommodatie(s)
niet nodig heeft/hebben voor het spelen van wedstrijden en/of trainingen. Over het hierbij gebruik maken van
eigendommen van de betrokken gebruiker zal de afdeling Sportzaken van tevoren met deze een regeling
treffen.
artikel 6
1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016 ingaande het sportseizoen (tennis 1 april 2016) en kan
worden aangehaald als “Regeling sportterreinen 2016-2017”.
2. Op de datum van inwerkingtreding vervallen de eerder vastgestelde regelingen.
Vastgesteld in de collegevergadering van dd
De gemeentesecretaris,
De (waarnemend) burgemeester,
K.M. Radstake
Mw.Drs. A.E.Koopmanschap

4. Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven
van het gemeentelijke zwembad De Heerenduinen 2016
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie
Gemeente Velsen
Officiële naam regeling
Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van gemeentelijke
zwembad De Heerenduinen 2016
Citeertitel
Regeling zwembad 2016
Besloten door
college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
1 januari 2017
Onderwerp
Sport
Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.
Grondslagen
1. Tarievennota sportaccommodaties gemeente Velsen
2. Begroting Velsen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1. Geen.
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht
Betreft Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking
Inwerkingtreding: datum ondertekening;
bron bekendmaking
Voorstel
gemeenteraad
1 januari 2016
aangepaste regeling
n.v.t.
REGELING TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN GEMEENTELIJKE
ZWEMBAD DE HEERENDUINEN 2016
artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
1. het afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Sportzaken.
2. een uur: een klokuur;
3. de gebruiker: de vereniging, club of instelling of particulier persoon aan wie de in artikel 2 bedoelde
toestemming is verleend.
artikel 2
1. Het zwembad wordt door het college van burgemeester en wethouders in gebruik gegeven.
2. Van het zwembad mag slechts gebruik worden gemaakt na door of namens het college van
burgemeester en wethouders verleende toestemming en uitsluitend gedurende de tijd waarvoor toestemming
is verleend of tijdens de aangegeven openingstijden.
3. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd in bijzondere gevallen, waarin deze regeling
niet voorziet en bij enig geschil te beslissen.
artikel 3
Tarieven voor het gebruik van zwembad De Heerenduinen tijdens de reguliere openingstijden. Alle tarieven
zijn inclusief BTW (laag tarief).
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)
1.1 Los bad Kinderen tot 16 jaar €
4,60
1.2 Los bad Volwassenen€
5,10
1.3 Los bad Daluren
€
4,60
1.4 10-badenkaart Kinderen tot 16 jaar
€ 41,40
1.5 10-badenkaart Volwassenen € 45,90
1.6 10-badenkaart Daluren
€ 41,40
1.7 25-badenkaart Kinderen tot 16 jaar
€ 92,00
1.8 25-badenkaart Volwassenen € 102,00
1.9 25-badenkaart Daluren
€ 92,00
1.10 50-badenkaart Kinderen tot 16 jaar
€ 161,00
1.11 50-badenkaart Volwassenen € 178,50
1.12 50 badenkaart Daluren
€ 161,00
*Meerbadenkaarten blijven 1 jaar geldig na een tariefwijziging.
Zwemles
1.13 Leskaart 1 maand- tot 16 jaar- inclusief entree (2x per week, 30 min.)
1.14 Leskaart 1 maand- tot 16 jaar- inclusief entree (2x per week, 45 min.)
1.15 Leskaart 1 maand- Volwassenen- inclusief entree (1x per week)
€
1.16 Losse les Volwassenen- inclusief entree (30/45 min.)
€ 10,70

€
€
37,50

46,50
69,75

Zwemaccommodatie
Wedstrijdbassin
1.17 Seizoentarief (45 weken) Verenigingen per seizoen
€ 4.509,00
1.18 Incidenteel tarief Verenigingen per uur € 168,20
1.19 Seizoentarief (45 weken) Overigen per seizoen € 4.977,00
1.20 Incidenteel tarief Overigen per uur
€ 183,70
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1.21 Seizoentarief (40 weken) Onderwijs per seizoen € 4.509,00
1.22 Incidenteel tarief Onderwijs per uur
€ 168,20
Doelgroepenbassin
1.23 Seizoentarief (45 weken) Verenigingen per seizoen
€ 1.608,75
1.24 Incidenteel tarief Verenigingen per uur €
59,95
1.25 Seizoentarief (45 weken) Overigen per seizoen € 1.788,75
1.26 Incidenteel tarief Overigen per uur
€
66,10
1.27 Seizoentarief (40 weken) Onderwijs per seizoen € 1.608,75
1.28 Incidenteel tarief Onderwijs per uur
€
59,95
artikel 4
1. Gebruik van het zwembad buiten de reguliere openingstijden en programmering is alleen mogelijk na
toestemming en onder voorwaarden van de afdeling Sportzaken.
2. Het zwembad wordt in gebruik gegeven per heel klokuur. Indien mogelijk wordt het principe van
blokvorming toegepast. Dit houdt in dat gebruik (huur) in principe alleen mogelijk is, indien deze direct
aansluiten aan reeds gebruikte (verhuurde) uren.
3. Voor bijzondere evenementen, anders dan voor sportdoeleinden en voor het gebruik van de
accommodatie op erkende feestdagen, wordt het tarief (met toeslagen) van geval tot geval vastgesteld.
4. Betaling en annulering: betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum. Incidentele
annuleringen (per datum) door de seizoengebruiker zijn niet mogelijk. Wel is er een meldingsplicht indien er
geen gebruik wordt gemaakt. In overige gevallen geldt de annuleringsregeling; annulering binnen 14 dagen:
100% van de kosten; annulering binnen 31 dagen: 50% van de kosten; annulering overig: 10% van de kosten.
artikel 5
De in gebruikgeving en de toegang geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden en bepalingen:
1. Het zwembad mag slechts worden gebruikt voor het aangegeven doel en wordt aanvaard in de staat
waarin deze zich bevindt.
2. Het gebruik en de toegang (door verenigingen/huurders) dient plaats te hebben onder verantwoording
van daartoe bevoegde personen. Tevens dient het kader (trainers, instructeurs, e.a.) van zwemverenigingen
en zwemorganisaties in het bezit te zijn van een ‘’ Verklaring omtrent het gedrag” (VOG). Ongeacht het doel
waarvoor het zwembad wordt gebruikt, dient de leiding een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar. Zij zullen
toezien op orde en netheid. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het calamiteiten/ontruimingsplan van het zwembad met bijbehorende verplichtingen.
3. Personeelsleden van het zwembad, de afdeling Sportzaken, hebben altijd een onbeperkte toegang tot de
accommodatie.
4. Vaste gebruikers/huurders mogen gebruik maken van regulier lesmateriaal (als lesplankjes, kurken e.d.),
indien nodig voor het doel waarvoor de accommodatie in gebruik is gegeven en bestemd is.
5. Alle materialen moeten na beëindiging van het gebruik op de daarvoor bestemde plaatsen worden
opgeborgen. Hierbij dienen de aanwijzingen van het dienstdoend personeel te worden opgevolgd.
6. De kleed- en doucheruimten en alle overige ruimten waartoe de gebruiker toegang heeft, moeten in nette
en opgeruimde staat worden achtergelaten.
7. In het overdekte deel van het zwembad (inclusief horecaruimte) mag niet worden gerookt.
8. De gebruiker is verplicht bij het ontstaan van beschadigingen of bij constateren van beschadigingen aan
het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan het dienstdoend personeel.
9. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn schuld of nalatigheid wordt toegebracht
aan het gebouw of de inventaris. Herstel van de schade geschiedt door of vanwege de gemeente voor
rekening van de gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.
10. Personen, die op een of andere wijze aanstoot geven, de orde verstoren of de hygiëne of de veiligheid
van zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan wel handelen in strijd met een of meer van deze voorwaarden,
moeten door de huurder of kunnen door het dienstdoend personeel uit het zwembad worden verwijderd.
11. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van goederen, schade of ongevallen,
welke op enige wijze voor de gebruikers, diens leden of toeschouwers, enz. voortvloeit uit het gebruik van het
zwembad en de daarbij behorende inrichting en accommodatie. De gebruiker vrijwaart de gemeente
uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van dergelijke vermissingen, schade of ongevallen jegens
laatstgenoemde worden gemaakt.
12. Zonder voorafgaande toestemming van het management van het zwembad/ afdeling Sportzaken is het
niet toegestaan:
a. het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan
derden;
b. eigen materialen of gereedschappen in het zwembad op te slaan of op te bergen;
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c. in of aan het zwembad reclameborden, bekendmakingen of aanduidingen van blijvende aard aan te
brengen. Aankondigingen van tijdelijke aard mogen steeds op vooraf aangegeven plaatsen en onder
voorbehoud van een bepaalde tijdsduur worden aangebracht.
13. De gebruiker draagt zorg voor het verkrijgen van voor het verrichten van zijn activiteiten vereiste
vergunningen. Weigering of intrekking van een dergelijke vergunning laat een overeenkomst voor in
gebruikgeving onverlet.
14. De gemeente behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van het zwembad gebruik te maken of
te doen maken op de uren gedurende welke het zwembad in gebruik is gegeven. Hiervan wordt zo mogelijk
tenminste twee weken van tevoren schriftelijk aan de gebruikers kennis gegeven. Voor de duur dat de
gebruiker het recht van gebruik is ontnomen zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
15. De gebruiker is verplicht te gedogen dat gedurende de uren dat het zwembad in gebruik is gegeven,
onderhoudswerkzaamheden en dergelijke worden verricht, zonder dat hij hierdoor aanspraak kan maken op
vermindering van de door hem verschuldigde vergoeding.
16. Met het toezicht op de naleving van de met betrekking tot het gebruik gestelde voorwaarden, bepalingen
en gegeven aanwijzingen is belast de afdeling Sportzaken.
17. Bij niet naleving van de voorwaarden kan het gebruik onmiddellijk worden beëindigd, zonder dat recht op
terugbetaling van de verschuldigde vergoeding bestaat.
18. De gemeente behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen indien
noodzakelijk geacht.
artikel 6
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en kan worden aangehaald als “Regeling zwembad
2016”
2. Tarieven 1.17 tot en met 1.28 zijn geldig vanaf het sportseizoen 2016-2017.
3. Op de datum van inwerkingtreding vervallen de eerder vastgestelde regelingen.
Vastgesteld in de collegevergadering van dd.
De gemeentesecretaris

De (waarnemend) burgemeester

K.M. Radstake

Mw. Drs. A.E.Koopmanschap

5. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘VELSEN-NOORD’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 26
november 2015 het bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf 12 juni 2015, gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.
Het plan
Het gebied omvat de woonkernen van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel van het
bedrijventerrein Grote Hout. Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende
oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse
planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Naar aanleiding van de zienswijzen en een amendement zijn enkele wijzigingen aangebracht in het
bestemmingsplan, zoals in de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’, de toelichting en een wijziging van de
bedrijfscategorie voor het perceel van (voormalig) HIM Chemie.
Inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder
met ingang van 8 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en
daarbij behorende stukken zijn in te zien bij de receptie van het gemeentehuis te IJmuiden en bij de centrale
bibliotheek te IJmuiden. Het bestemmingsplan kan tevens geraadpleegd worden op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0400VELSENNOORD1-R001.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd,
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kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor zover bezwaren
bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen
eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is
beslist.

6. Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namen het dagelijkse bestuur van Omgevingsdienst IJmond
bekend dat er een besluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting
voor bestemmingsplan Velsen-Noord te Velsen.
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Velsen-Noord te
Velsen, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het besluit heeft betrekking op industrielawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van
Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijkse
bestuur heeft de uitoefening van deze bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van Omgevingsdienst
IJmond.
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 8 januari 2016
gedurende zes weken, samen met het bestemmingsplan, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en
in de centrale bibliotheek te IJmuiden. Eveneens is een exemplaar van het besluit in te zien bij
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van
“Besluit hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Velsen-Noord te Velsen”.

7. Gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat
de raad van Velsen in zijn vergadering van 26 november 2015 heeft besloten:
-

de gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009 vast te stellen;
de gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009 in werking te laten treden op de vierde dag na
bekendmaking;

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is als bijlage in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Tevens ligt
de verordening 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze
verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

8. Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar en Bode
Burgerlijke Stand van de Gemeente Velsen 2016
Artikel 1. Begripsomschrijving
Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan:
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
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De ambtenaar van de burgerlijke stand die een beloning ontvangt, zoals bedoeld in het besluit burgerlijke
stand.
Bode burgerlijke stand
De bode die een beloning ontvangt, niet zijnde een ambtenaar van de gemeente Velsen, ten behoeve van het
sluiten van huwelijken.
CAR/VAR
De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense arbeidsvoorwaardenregeling.
Artikel 2. Aanstelling
1. Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.
2. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.
Artikel 3. Beloning
1. De buitengewoon ambtenaar en de bode burgerlijke stand ontvangen een beloning in de vorm van een
vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.
2. De vergoeding voor de buitengewoon ambtenaar is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het
hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/VAR, opgehoogd met het percentage van de
vakantietoeslag van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/VAR.
3. In afwijking van lid 2 is de vergoeding voor de 9-uur huwelijken gelijk aan tweemaal van het uurloon
behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/VAR, opgehoogd met het percentage
van de vakantietoeslag van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/VAR.
4. De vergoeding voor de bode is gelijk aan eenmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van
schaal 4, bijlage IIa van de CAR/VAR, opgehoogd met het percentage van de vakantietoeslag van artikel 6:3,
tweede lid, van de CAR/VAR.
5. De vergoedingen genoemd in het tweede, derde en vierde lid worden opgehoogd met het percentage
van de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:18a van de CAR/VAR.
6. Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/VAR
wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6%van de vergoedingen genoemd in het tweede,
derde en vierde lid.
7. Voor de huwelijksvoltrekkingen die gehouden worden na 18.00 uur en op zaterdag wordt een toelage
onregelmatige dienst verstrekt van 65% van het salaris per uur. Als salaris wordt het totaal van de
vergoedingen op basis van de voorgaande leden beschouwd.
8
Voor de huwelijksvoltrekkingen die gehouden worden op zon- en feestdagen wordt een toelage
onregelmatige dienst verstrekt van 85% van het salaris per uur. Als salaris wordt het totaal van de
vergoedingen op basis van de voorgaande leden beschouwd.
Artikel 4. Aanspraken bij ziekte
1. In geval van ziekte van de buitengewoon ambtenaren en bodes zijn de artikelen 7:3 (recht op
bezoldiging bij ziekte), 7:10, 7:11 en 7:12 (de verplichtingen), 7:19 en 7:20 (samenloop van bezoldiging bij
ziekte met een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) van de CAR/VAR van
overeenkomstige toepassing.
2. Voor toepassing van lid 1 wordt onder bezoldiging verstaan: de gemiddelde vergoeding over de 12
maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim.
Artikel 5.
Ontslag en schorsing
1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:3 (wegens reorganisatie),
8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:13 (als
disciplinaire straf), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden) van de CAR/VAR.
2. Schorsing vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/VAR.
Artikel 6.
Overige rechten en plichten
De artikelen 15:1, 15:1 a t/m d, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16 en 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 van de CAR/VAR zijn
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7. Slotbepaling
Deze regeling kan worden aangehaald als de ” Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode
burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016” en treedt, onder gelijktijdige intrekking van de
Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2011 in
werking per 1 januari 2016.
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9. Sessies van de gemeenteraad Velsen op 14 januari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Startdocument Verkeerstructuur centrum IJmuiden

Sessie 2: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Burgerinitiatief Glasvezel

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze
website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u
audioverslagen van de sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 januari 2016 tot
16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
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