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Wegens rioolwerkzaamheden

Hinder Broekbergenlaan
Maandag 9 maart start de firma
Kreeft infra BV met de rioleringswerkzaamheden aan de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord. Het
verkeer zal worden omgeleid. De
verwachting is dat de verkeershinder 30 dagen gaat duren.

De werkzaamheden bestaan uit het
vervangen van de riolering, maar ook
het aanbrengen van een hemelwaterriool, drainage en het aanbrengen van
nieuwe verhardingen. Om de overlast
te beperken en de werkzaamheden
zo snel mogelijk af te ronden, wordt
er gewerkt van: maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 19.00 uur en zaterdags
van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Verkeersmaatregelen
Het is noodzakelijk om de Broekber-

Vanaf 18.00 uur krijgen de gasten,
onder het genot van een broodmaal-

tijd, uitleg van drie raadsleden over
de werkwijze van de gemeenteraad
en de agenda van de raadsvergadering. De gasten kunnen al hun vragen stellen, de vergadering bijwonen
en andere raadsleden spreken in de
pauze en na afloop.
Wilt u op donderdag 5 maart ook
Gast van de Raad zijn? Dan kunt u
zich tot 3 maart aanmelden door het
invullen van een aanmeldformulier op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl/contact-metde-raad/gast-van-de-raad. U ontvangt daarna een bevestiging per email en een informatiepakket per
post. Heeft u vragen neem dan gerust contact op met de griffie: 0255
567502.

Zinkerleiding verwijderd

eg

an

dijk
w

SANTPOORT-ZUID
GEMEENTE VELSEN

Vinkenbaa

De huisvesting van scholen, subsidie aan culturele instellingen of het
vaststellen van een bestemmingsplan – het gaat inwoners van de gemeente direct aan en de gemeenteraad neemt er besluiten over. Maar
hoe werkt dat precies? Dat wil de gemeenteraad van Velsen graag vertellen; die nodigt daarom inwoners uit
als ‘Gast van de Raad’.
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Hoe werkt de gemeenteraad?
Wie zitten er in? Hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen op de
politiek? Geef u op als Gast van
de Raad en krijg antwoord op deze vragen.
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genlaan deels voor het doorgaand verkeer af te sluiten. Het gaat om het gedeelte vanaf de bocht met de Hoofdstraat en de hoek met de Huis ten
Biltstraat. Borden zullen het doorgaande verkeer van en naar Haarlem
omleiden. Mogelijke aanpassingen
van het openbaar vervoer vindt u via
www.connexxion.nl.
Kappen van bomen
Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de bomen aan de Broekbergenlaan gekapt worden. Dit gebeurt op maandag 2 maart aanstaande. Om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens deze kap de weg veilig
kan passeren, worden verkeersregelaars ingezet. Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl of volg de gemeente Velsen via Facebook.

Maandag 2 maart as. wordt begonnen met het verwijderen van
de zinkerleiding die op het strand
van Velsen-Noord is ingegraven.
Dit gebeurt met verschillende
grondmachines.

Tijdens de werken zullen de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden en zal er een veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn om risico
op gevaarlijke situaties voor recreanten uit te sluiten. De volledige werken zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen. De zinkerleiding wordt
gebruikt om in het kader van kustversterking zand vanuit zee naar het
strand te pompen. Binnenkort zal deze niet meer in Velsen te zien zijn en
kan wat dat betreft het strandseizoen
zonder obstakels beginnen.

Nieuwe parkeernormen
Het college van burgemeester
en wethouders heeft nieuwe parkeernormen vastgesteld. Deze
zijn opgenomen in de nota Parkeernormenbeleid 20015.

In dit document is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen moeten worden aangelegd bij nieuwe bouwplannen. De gemeente wil op deze manier parkeeroverlast op de openbare
weg zoveel mogelijk voorkomen.

Om een eenduidige en transparante
toetsing van bouwinitiatieven te garanderen is ook vastgelegd op welke
wijze omgevingsvergunningaanvragen worden beoordeeld. De publicatie van nieuwe landelijke kencijfers
voor parkeren is de belangrijkste reden om nieuw parkeernormenbeleid
vast te stellen.
De nota Parkeernormenbeleid 2015
is terug te vinden op www.velsen.nl.
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Om huisuitzetting te voorkomen

Gemeente tekent weer voor succesvolle samenwerking
De gemeente Velsen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Socius
Maatschappelijke Dienstverleners, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen en PLANgroep. Dit met als doel om huisuitzettingen te voorkomen.

De samenwerking is erop gericht, dat zorgelijke situaties in gezinnen met ( jonge) kinderen, bij
mensen met een beperking of ouderen met financiële problemen tijdig worden gesignaleerd. De
woningcorporaties maken een melding wanneer
er sprake is van een huurder met twee maanden
huurachterstand. Maatschappelijk Werk neemt
vervolgens contact op met de huurder ter voorkoming van verdere financiële problemen en/of
dreigende huisuitzetting.
Al jaren bestaat er in het kader van het project
‘Preventieve Huisuitzetting’ samenwerking met
maatschappelijke partners en de woningcorporaties. Velsen is dan ook trots op de goede band tussen de partijen. Sinds vorige week is de overeenkomst opnieuw ondertekend, omdat de samenwerking verder geprofessionaliseerd is en daarom
de overeenkomst uit 2008 niet meer actueel was.
Zo is Velsen onder andere veranderd van partner
voor schuldhulpverlening. Het treffen van een regeling met schuldeisers wordt nu gedaan door de
organisatie ‘PLAN groep’. Ook zijn werkafspraken
de afgelopen jaren gewijzigd.

Een succesvol samenwerkingsverband. Wethouder Arjen Verkaik zet dan ook graag zijn handtekening. (foto: Gemeente
Velsen)

Vergaderingen gemeenteraad Velsen 5 maart 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

De raadsvergadering
Aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2015
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
6. Risicoverevening jeugdzorg
7. Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening
8. MRA-agenda
9. Kustinformatie – en innovatiecentrum (KIIC)
10.Verordening tot 7e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009
11.Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond
12.1e Herziening begroting 2015 Milieudienst IJmond
13.Voorbereidingscommissie herbenoeming burgemeester
Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u
zich voor woensdag 4 maart 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: 0255567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een samenvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 12 februari 2015 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
• Besluit op bezwaar naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen
het besluit van 5 juni 2014 om een inleidend verzoek tot het houden van een
referendum over het concept-bestemmingsplan HOV-tracé niet in te willigen
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Waarom gemeentelijke
belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed
leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. U kunt denken aan zaken als
het ophalen van huisvuil, aanleg
en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. Deze taken worden o.a. uit de
gemeentelijke belastingen betaald.
Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én de WOZ-beschikking op één
aanslagbiljet.
De WOZ-waarde wordt gebruikt
voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkomstenbelasting 2015 en de waterschapheffingen 2015. U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed

te bewaren, omdat u de WOZwaarde moet opgeven bij uw aangifte dan wel uw verzoek tot teruggaaf Inkomstenbelastingen 2015.
De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet kunt aantreffen zijn:
- de WOZ beschikking;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het eigendom;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het gebruik;
- de aanslag rioolheffing voor het
eigendom;
- de aanslag rioolheffing voor het
gebruik;
- de aanslag afvalstoffenheffing;
- de aanslag hondenbelasting;
- de automatisch verleende kwijtschelding.

Uitleg gemeentelijke
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast
de WOZ-waarde ook verschillende
belastingen. Hierna leest u een korte uitleg per belastingsoort.
Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelastingen bestaan uit twee gedeelten:
1. OZB voor de eigenaar van een onroerende zaak (zowel woning als
niet-woning), de zogenaamde
eigenarenbelasting.
2. OZB voor de gebruiker van een
nietwoning, de zogenaamde
gebruikersbelasting.
Verhuizing en de OZB
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari 2015 heeft u geen
recht op vermindering van de aanslag. De onroerende zaakbelastingen zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent, dat voor de oplegging van de
aanslag de situatie op 1 januari 2015
bepalend is. Met wijzigingen in de
loop van het jaar mag de gemeente
geen rekening houden.

Informatie en vragen
Gemeentelijke website: www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding

0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
140255

Postadres:Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Rioolheffing
De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten:
1. rioolheffing voor degene die bij het
begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, be
zit of beperkt recht van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of IBA, het zogenaamde eigenarendeel.
2. rioolheffing voor de gebruiker van
een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering of IBA wordt afgevoerd, het zogenaamde gebruikersdeel.
Eindigt het gebruik in de loop van
het jaar dan wordt ontheffing verleend voor de resterende kalendermaanden van het betreffende jaar.

Indien u binnen de gemeente verhuist wordt in het algemeen geen
vermindering verleend. Met ingang
van het eerstvolgende belastingjaar
ontvangt u dan een aanslag voor uw
nieuwe adres.
Voor een perceel van waaruit slechts
hemelwater direct of indirect op de
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, wordt een lager tarief rioolheffing in rekening gebracht.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan
bent u verplicht hiervan aangifte te
doen voor de hondenbelasting door
middel van een aangiftebiljet hondenbelasting. Heeft u geen hond(en)
meer dan kunt u dit doorgeven door
middel van een afmeldingsbiljet
hondenbelasting.
Honden moeten in Velsen worden
aangelijnd en hondenpoep moet
worden opgeruimd. Op een aantal
plaatsen mogen honden loslopen.
Meer daarover kunt u lezen in brochure ‘Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw hond’. Deze staat op
www.velsen.nl onder Digitaal Loket;
u kunt hem ook afhalen bij het KCC
van het gemeentehuis, Dudokplein 1
in IJmuiden. Telefonisch aanvragen
kan ook via 0255-567200.
Afvalstoffenheffing
Degene, die gebruik maakt van een
perceel, waar de gemeente huishoudelijke afvalstoffen ophaalt, is verplicht afvalstoffenheffing te betalen.
Eindigt het gebruik in de loop van
het jaar dan wordt ontheffing verleend voor de resterende kalendermaanden van het betreffende jaar.
Indien u binnen de gemeente verhuist wordt in het algemeen geen
vermindering verleend. Met ingang
van het eerstvolgende belastingjaar
ontvangt u dan een aanslag voor uw
nieuwe adres.
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Belastingtarieven 2015
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning
• voor de eigenaar van een niet-woning
• voor de gebruiker van een niet-woning

0,1178% van de WOZ-waarde
0,2583% van de WOZ-waarde
0,2076% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar
• Rioolheffing voor de gebruiker
• Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer
• Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer

€ 83,26
€ 65,43
€ 41,62
€ 32,71

Afvalstoffenheffing

€ 374,80

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 84,43
€ 106,93
€ 20,11

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een
belasting worden kwijtgescholden. Soms gaat dat automatisch,
in andere gevallen moet u dat
aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.
Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het minimum heeft, is de kans
groot dat u in aanmerking komt voor
kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat
u een (lage) uitkering ontvangt van
uit de bijstand, AOW, voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid,
of omdat u het minimumloon verdient.
Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen
voor:
•
•
•
•

rioolheffing
afvalstoffenheffing
hondenbelasting (1e hond)
onroerende zaakbelasting
(eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding
in 2015
Als u in 2014 volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, kan de gemeente – onder bepaalde voorwaarden – advies inwinnen of u daar in

2015 ook voor in aanmerking komt.
Dat kan alleen als u de gemeente
toestemming heeft gegeven om die
informatie op te halen bij het Inlichtingenbureau (www.inlichtingenbureau.nl).
Het Inlichtingenbureau controleert uw financiële situatie (maandinkomen, vermogen en motorvoertuigbezit) en adviseert de gemeente over de kwijtschelding. Op het
verzamelbiljet is de automatische
kwijtschelding verwerkt onder vermelding van ‘automatisch verleende
kwijtschelding’.
Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u kwijtschelding
aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.
Het verzoekformulier
kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt u het verzoekformulier kwijtschelding telefonisch opvragen bij de gemeente Velsen via
het algemene nummer 140255 of afhalen bij het KCC van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt het formulier ook downloaden via internet.
Ga naar www.velsen.nl

Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aanslag dient binnen de betaaltermijnen te worden voldaan. .
Deze termijnen staan vermeld
op de aanslag. Voor betalingen
kunt u gebruik maken van de
acceptgirokaarten, automatische incasso of internetbankieren. Let er wel op, dat u bij het
internetbankieren de juiste gegevens overneemt.
Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aanslag meer dan € 50,00 en minder
dan € 3.000,00 is, kunt u de gemeente machtigen voor automatische incasso van het aanslagbedrag. Het totaalbedrag van de aanslag wordt dan in 10 termijnen van

uw rekening afgeschreven rond de
laatste werkdag van iedere maand.
Voor andere belastingsoorten is
automatische incasso niet mogelijk. Als de machtiging wordt ingetrokken, geldt ook voor deze aanslag (ook al is op de voorzijde anders vermeld) de wettelijke vervaldag: betaling uiterlijk 2 maanden
na de dagtekening van het aanslagbiljet.
De machtigingkaart/ wijzigingskaart zit bij uw aanslag.
Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen om het geld te
innen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)
In de wet WOZ staat dat de waarde van alle onroerende zaken bepaald moet worden op een landelijke uniforme peildatum. Voor het
WOZ-tijdvak 2015 is de waardepeildatum 1 januari 2014. Dit betekent dat de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2014 bepalend is voor de WOZ-waarde. Die
waarde gebruikt de gemeente als
basis voor de aanslag onroerende
zaakbelastingen 2015.
De WOZ-waarde wordt ook gebruikt
voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (belastingdienst) en
de watersysteemheffing gebouwd (waterschap) .
Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient
jaarlijks alle onroerende zaken in haar
gemeente te herwaarderen. De WOZwaarde staat elk jaar op uw verzamelbiljet.
Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepaling van een waarde in het economische verkeer ervan uitgegaan dient te
worden dat het volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak
kan worden overgedragen en dat deze onmiddellijk en in volle omvang in
gebruik kan worden genomen. Dit zijn
de zogenaamde waarderingsficties of
waarderingsvoorschriften. Er mag dus
bij de waardebepaling geen rekening
worden gehouden met onder meer het
waardedrukkende effect van verhuur,
erfpacht of vruchtgebruik.
De waarde van woningen wordt bepaald met de zogenaamde vergelijkingsmethode. De woning die wordt
getaxeerd wordt vergeleken met andere woningen die rond de waardepeil-

datum 1 januari 2014 zijn verkocht.
Dit wordt ook wel de modelmatige
vergelijking met woningen – waarvan
een verkoopprijs beschikbaar is – genoemd.

Voor de waardebepaling beschikt de
gemeente over verkoopprijzen uit
het Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door de gemeente
vastgelegde gegevens uit bouwplannen en bouwtekeningen. Omdat sprake is van een modelmatige waardebepaling, wordt niet iedere onroerende
zaak meer bekeken. Vaak is het bezoeken van één of een beperkt aantal onroerende zaken in een straat of buurt
voldoende om tot een waardebepaling
te komen.
De waarde van niet-woningen wordt
op verschillende manieren bepaald.
Kantoren en winkels worden courante niet-woningen genoemd, omdat deze objecten worden verkocht en verhuurd. Er is een markt voor aanwezig. Om de waarde te bepalen wordt
de huurwaarde kapitalisatiemethode
gebruikt. Bij deze methode wordt de
waarde bepaald door de huurwaarde
met een zogenaamde kapitalisatiefactor te vermenigvuldigen.
De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een verkochte, courante niet-woning de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde
gedeeld; dit levert de kapitalisatiefactor op. Deze factor wordt, na eventuele
correcties, ook gebruikt voor vergelijkbare courante niet-woningen. Indien
de kapitalisatiefactor niet uit beschikbare marktinformatie kan worden afgeleid, wordt de factor berekend op basis van de rentestand, de staat van on-

derhoud, verzekeringen, belastingen
en beheerskosten.
Niet voor alle soorten niet-woningen
zijn verkoop- en/of verhuurgegevens
voor handen. Dit zijn de zogenaamde
incourante niet-woningen zoals kerken, ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor
deze categorie niet-woningen moeilijk
of onmogelijk en daarom wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend.
De gecorrigeerde vervangingswaarde
is de herbouw- of vervangingswaarde van de opstal, inclusief de vervangingswaarde van de grond. Op de opstal wordt een correctie voor technische- en functionele veroudering toegepast.
Inlichtingenformulier
marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling wet
WOZ’ moet de gemeente een permanente marktanalyse uitvoeren van de
verkooptransacties van woningen en
niet-woningen. De gemeente stuurt
de nieuwe eigenaar een inlichtingenformulier voor de marktanalyse. Eigenaren zijn verplicht die informatie op
grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te verstrekken. In de wet WOZ wordt daarnaar verwezen in artikel 30, lid 1.

Wijzigingen aan de
onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan
een onroerende zaak verandert, wordt
de waarde van de zaak bepaald op
grond van de staat waarin het aan het
begin van het kalenderjaar verkeert.
Dat betekent 1 januari 2015. Dat geldt
in de situatie dat een onroerende zaak:

a) opgaat in één of meer andere onroerende zaken;
b) verandert als gevolg van bouw,
verbouwing, verbetering,
afbraak of vernietiging,
dan wel van gewijzigde
bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg
van een andere, specifiek voor de
onroerende zaak geldende
bijzondere omstandigheid.

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroerende zaken in aanbouw worden
gewaardeerd.
Voor in aanbouw zijn onroerende zaken moet een waarde vastgesteld worden voor het gedeelte dat gereed is op 1
januari van het WOZ-tijdvak (in dit geval 2015). De waarde dient in alle gevallen (dus ook voor woningen) te worden bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde.
Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de
waarde wilt, kunt u een taxatieverslag
opvragen via de site www.velsen.nl. U
kunt het taxatieverslag ook schriftelijk
opvragen bij de werkeenheid Belastingen en Invordering van de afdeling Publiekszaken. Meer informatie over de
waardebepaling en de wet WOZ kunt
u vinden op de site www.wozinformatie.nl.
Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig onderdeel van het ministerie van
Financiën) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat gemeenten alle onroerende zaken zorgvuldig waarderen met in achtneming van de wet
WOZ. Meer informatie op de site www.
waarderingskamer.nl.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de WOZwaarde of met één of meerdere
op het verzamelbiljet vermelde
aanslagen, dan kunt u bezwaar
maken. Dat moet schriftelijk binnen zes weken na dagtekening
van het verzamelbiljet.
In uw bezwaarschrift vermeldt u
het verzamelbiljetummer, uw naam,
adres, telefoonnummer waarop u
overdag bent te bereiken en eventuele e-mailadres. Vergeet niet uw
bezwaarschrift van een datum en
handtekening te voorzien, alsmede
bewijsstukken in te leveren.
U stuurt het bezwaarschrift naar de

heffingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden. Binnen twee
weken na ontvangst krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Per
elektronische post ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen.
Het indienen van een bezwaarschrift
schort de betalingsverplichting niet
op. Er kan wel een verzoek om uitstel
van betaling worden gedaan bij de
Invorderingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering,
Postbus 149, 1970 AC IJmuiden.
De gemeente neemt elk binnengekomen bezwaar serieus. Als uw be-

zwaarschrift gegrond blijkt, krijgt u
het eventueel teveel betaalde bedrag
terug. U kunt geen bezwaar maken
tegen de hoogte van de tarieven; deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt zelf bezwaar maken of
een ander persoon dat voor u laten
doen. Als u een derde machtigt om
namens u bezwaar te maken, dient
u bij het bezwaarschrift wel een ondertekende machtiging mee te sturen.
No cure no pay
Bedrijven die hun brood verdienen
met het maken van bezwaar namens
belastingplichtigen laten in de media

de indruk bestaan, dat er bij de vaststelling van de WOZ-waarde veel
misgaat. Deze bureaus werken veelal op basis van no cure no pay. Zij halen hun inkomsten uit proceskostenvergoedingen, die gemeenten mogelijk moeten betalen.
De uitvoering van de wet WOZ in
Velsen wordt getoetst door de Waarderingskamer, een onafhankelijk orgaan dat toeziet op zorgvuldige waardering door gemeenten.
De Waarderingskamer beoordeelt
de wijze waarop de WOZ-waarde in
Velsen wordt vastgesteld als goed.
Kijk voor meer informatie op www.
waarderingskamer.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
14 februari 2015 tot en met 20
februari 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

terreinverharding
(17/02/2015)
2482-2015;
Elzenstraat 30, plaatsen dakopbouw (18/02/2015) 2485-2015;
Merellaan 8, plaatsen dakkapel
(18/02/2015) 2486-2015.

IJmuiden
Kennemerstrand 160, aanleggen

Santpoort-Noord
Wüstelaan 89, plaatsen carport

Driehuis
Van den Vondellaan 13, plaatsen
dakkapel (voorgevel)(12/02/2015)
2449-2015.

(15/02/2015) 2247-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 43, kappen
boom (17/02/2015) 2480-2015;
Willem de Zwijgerlaan 26, kappen 5
bomen (16/02/2015) 2306-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 265, plaatsen dakopbouw (18/02/2015) 2487-2015.
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 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 al-

leen 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
De Ruyterstraat 66, plaatsen dakopbouw (20/02/2015) 385-2015;
Ahornstraat 17, vergroten woonhuis
(23/02/2015) 295-2015;
Cypressenstraat 35, plaatsen dakopbouw (23/02/2012) 507-2015.
Driehuis
Marnixlaan 15, wijzigen achtergevel en uitbreiding badkamer
(23/02/2015) 722-2015.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 38 t/m 60 en Ha-

geveldlaan1 t/m 23, vervangen balkonhekken (20/02/2015) 242-2015;
Rijksweg 236, legaliseren propaan / gasopslag en mestopslag
(19/02/2015) w14.000626.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 4 bomen
(23/02/2015) 362-2015.
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 34, vergroten 1ste verdieping (23/02/2015) w14.000542.
Velsen-Noord
Rooswijkweg 7-9, wijzigen bestaande reclame (20/02/2015) 472-2015;
Geelvinckstraat 22, plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel)
(23/02/2015) w14.000608.
Velserbroek
Rijksweg 287, aanpassen gevelreclame
en
terreinmeubilair
(20/02/2015) w14.000640.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Strawberries Easter Tournament, 3
t/m 6 april 2015 in het clubgebouw en
op de hockeyvelden van KHC Strawberries, Waterloolaan 1 te Driehuis (
23/02/2015) u15.000705;
Koningsdagviering, 27 april 2015
voor café Cheers op de Kennemerlaan tussen Houtmanstraat en
Moerbergplantsoen (23/02/2015)
u15.001352;
Jubileumtoernooi en -feest, 17 en
18 april 2015 op terrein van SV Terrasvogels, Sportlaan 3 te Santpoort
Zuid, (23/02/2015) u15.001193;
Highland Games, 6 juni 2015 in
park Velserbeek, nabij de muziektent, te Velsen Zuid (23/02/2015)
u14.011984.
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Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 149 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 20 mei 2010
heeft besloten:

1. De Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Velsen

2015 vast te stellen
2. De Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Velsen
vastgesteld in december 2009 in
te trekken
3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari 2015 in werking te laten
treden.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 1 januari 2015.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. 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.

Privacybeleid Sociaal Domein 2014 – 2018
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 16 december
2014 hebben besloten:

- het Privacybeleid Sociaal Domein

gemeente Velsen 2014 – 2018 vast
te stellen;
- het Privacybeleid Sociaal Domein
gemeente Velsen 2014 – 2018 met
terugwerkende kracht in werking
te laten treden op 1 januari 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Teven ligt de regeling 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis,

Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze regeling wordt ook gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl.

Fietsregeling en procedure verhalen verkeersboetes
Burgemeester en wethouders
hebben in de vergadering van
23 december 2014 de Fietsregeling gemeente Velsen 2015 vastgesteld onder intrekking van de
Regeling Fietsproject gemeente Velsen uit 2001. Tevens is de
procedure voor het verhalen van
verkeersboetes uit 2006 ingetrokken. Nu de Commissie voor

het Georganiseerd Overleg ingestemd heeft met dit besluit, is deze definitief geworden.

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers
verplicht de Werkkostenregeling
(WKR) te hanteren. Doel van deze
regeling is administratieve lastenverlichting voor zowel werkgevers
als de fiscus. Tot een bepaald per-

centage van de fiscale loonsom mogen vergoedingen en verstrekkingen
onbelast worden gedaan. De Werkkostenregeling heeft consequenties voor verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen, zoals de fietsregeling en de procedure voor het verhalen van verkeersboetes. De fietsregeling is aangepast aan de WKR
en de procedure voor het verhalen

van verkeersboetes is ingetrokken
omdat alle verkeersboetes in principe worden verhaald op de medewerkers.
Het besluit heeft terugwerkende
kracht tot 1 januari 2015 en ligt voor
iedereen kosteloos ter inzage bij de
afdeling Human Resources van de
gemeente Velsen.

Parkeernormenbeleid 2015
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij in hun vergadering
van 24 februari 2015 hebben besloten:

- de nota ‘Parkeernormenbeleid
2015’ vast te stellen.
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 27 februari 2015.

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

