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Gemeenteraad behandelt
conceptbegroting 2015

Veteranenmiddag
Zaterdag 11 oktober vond de vierde
Velsense veteranenmiddag plaats
op het Landgoed Duin en Kruidberg.
De gemeente Velsen organiseert deze bijeenkomst als blijk van waardering voor iedereen, die zich vanaf de
Tweede Wereldoorlog heeft ingezet
voor de vrede. Het thema was: ontspanning. De heer Wim Bos, geestelijk verzorger van de regio Mid-

den-West, verhaalde over het belang van de geestelijke zorg tijdens
de missies om zo te ontsnappen aan
de stress van de uitzendingen. Ook
sporten als touwtrekken en voetbal
kwamen ter sprake. Dat ontspanning belangrijk is, onderstreepten
de ex militairen. Er werd druk gedanst op sfeervolle jazz muziek. (foto: Reinder Weidijk)

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 5 november vindt
tussen 18.30 uur en 21.30 uur op
begraafplaats Duinhof in IJmuiden Allerzielen Velsen Verlicht
plaats. Iedereen die zijn dierbaren wil herdenken, is van harte
welkom. Voor kinderen is speciale aandacht.

De begraafplaats wordt voor de
viering aangekleed met veel licht,
vuur, klank en kunst. Het doel van
de avond is de doden gezamenlijk te
herdenken om wie ze waren en om
herinneringen te delen. De begraafplaats krijgt als openbare ruimte
betekenis als een plek van ontmoeting.
Omdat de begraafplaats over onvoldoende parkeerplaatsen beschikt,
worden bezoekers geadviseerd zoveel mogelijk per fiets te komen.
Voor bezoekers met auto’s is er gelegenheid tot parkeren op het grote
parkeerterrein tegenover het stadion van Telstar aan de Minister van
Houtenlaan. Hiervandaan kunnen
bezoekers te voet naar de begraafplaats. Ook rijden er doorlopend
busjes van de OIG. Dankzij sponso-

Woensdag 22 oktober 2014 bespreekt de gemeenteraad Velsen
de conceptbegroting 2015 in een
openbare raadsbrede sessie van
het Raadsplein, aanvang 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis. De nieuwe gemeenteraad
geeft een eerste oordeel over de
conceptbegroting 2015. Aan het
begin van de sessie kunnen inwoners van Velsen inspreken over de
conceptbegroting 2015.

In de raadsvergadering op donderdag 6 november 2014 geven de fracties hun oordeel over de conceptbegroting en lichten ingediende moties en amendementen toe. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier een reactie op. Vervolgens discussiëren de raadsleden met
elkaar over de ingediende moties en
amendementen. Aan het eind van deze raadsvergadering worden eventue-

le wijzigingen en voorstellen in stemming gebracht en stelt de gemeenteraad de begroting 2015 vast.
In de conceptbegroting 2015 staat
wat de gemeente Velsen in 2015 wil
bereiken en hoeveel dat kost. De conceptbegroting is gebaseerd op de perspectiefnota 2014 die in juni door de
gemeenteraad is vastgesteld. Bij het
opstellen van de perspectiefnota en
de conceptbegroting 2015 hebben de
strategische agenda 2013-2016 en het
coalitieakkoord 2014-2018 een belangrijke rol gespeeld. Belangrijke onderwerpen uit de conceptbegroting
zijn de drie decentralisaties in het sociale domein, de strategische agenda
2013-2016, de samenwerking met inwoners, instellingen en organisaties
en de regionale samenwerking. Voor
meer informatie en een beeldverslag
van deze vergaderingen kijk op raad.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

ren als Zwart Techniek en Rolvink
Bouw is de toegangsweg, de Slingerduin, dit jaar passend verlicht.
Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers wordt op
woensdag 29 oktober van 19.30 uur
tot 21.30 uur een bijeenkomst georganiseerd in de gemeentelijke
wijkpost aan de W. Daniëlslaan 53
in Santpoort-Zuid. Wilt u zich ook
opgeven als vrijwilliger? Dat kan
via www.AllerzielenVelsen.nl. Ook
sponsoren zijn van harte welkom.
Het rekeningnummer van de Stichting is Rabobank Velsen en omgeving NL77RABO0126617716.
In verband met de herdenking
van 5 november wordt op maandag 3 november van 19.30 tot
21.00 uur een workshop Herdenkingsbloemstuk georganiseerd in de gemeentelijke wijkpost aan de W. Daniëlslaan in
Santpoort-zuid. Iedereen kan
hieraan deelnemen, mits u zich
vòòr 27 oktober per mail opgeeft.
(info@AllerzielenVelsen.nl)

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie
zitten er in? Hoe kunnen inwoners
invloed uitoefenen op de politiek?
Geef u op als Gast van de Raad.

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 daartoe inwoners uit als ‘Gast van de Raad’.

Vooraf krijgen de gasten uitleg over
de werkwijze van de raad en de agenda van de raadsvergadering. Zij kunnen al hun vragen stellen, de vergadering bijwonen en raadsleden spreken in de pauze en na afloop.
Wilt u op donderdag 23 oktober ook
Gast van de Raad zijn, dan kunt u
zich tot 20 oktober aanmelden bij de
griffie via 0255-567502 of griffie@
velsen.nl. U krijgt na aanmelding een
bevestiging en een informatiepakket.
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Versterking historisch
landschap Velsen
rhododenron
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De gemeente Velsen werkt hard
aan de voorbereiding van deze veranderingen, samen met
cliënten(organisaties), zorgverleners, IJmond Werkt!, welzijnswerk
en schoolbesturen, in Velsen en
daarbuiten. Uitgangspunt is dat iedereen de hulp, zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij echt nodig
heeft.
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De gemeente wordt verantwoordelijk voor de individuele begeleiding, dagbesteding en kort verblijf
voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten die thuis wonen. Alle jeugdhulp komt naar de gemeen-

te toe, evenals de hulp en ondersteuning van iedereen die in staat is om
te werken, inclusief jongeren met
een arbeidsbeperking. En tot slot is
de gemeente – in nauwe samenwerking met de scholen – betrokken bij
de scholing van kinderen met een
handicap, stoornis of gedragsprobleem.
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Hulp, ondersteuning en zorg voor
de inwoners van Velsen, thuis, bij
het zoeken naar werk, in de zorg
en op school – vanaf 1 januari 2015
krijgt de gemeente daar veel extra taken in, die nu nog door het
Rijk, de provincie en zorgverzekeraars worden gedaan. Wat dat
voor Velsen betekent, waarom dat
gebeurt en waar u terecht kunt
met vragen komt in een speciale
uitgave in de gemeentelijke Infopagina van 23 oktober te staan.
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Speciale uitgave Infopagina
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Meer informatie over Horen, Zien
en Melden is te vinden op de website www.horenzienmelden.nl of volg
ons via www.facebook.com/horenzienmelden of via Twitter @horenzienmelden
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Slechts 1 op de 9 van deze waargenomen misdrijven wordt binnen
enkele minuten via 112 gemeld. Dit
betekent dat ongeveer 4(!) miljoen
waarnemingen niet efficiënt of helemaal niet in actie omgezet worden. Dit kan beter. Daarom heeft
burgemeester Franc Weerwind afgelopen vrijdag 3 oktober de aftrap
gegeven voor de campagne Horen,
Zien en Melden. Een initiatief van
de politie, gemeente Velsen, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, wijkplatforms en de politie.

Doelstelling van de campagne is
dat inwoners van de gemeente Velsen worden gewezen op het belang
van het melden van verdachte situaties en van strafbare feiten via
112. Maar ook bij de ( hulp)instanties ligt het initiatief. Door actief en
gericht gebruik te maken van Facebook en Twitter wordt met de inwoners informatie gedeeld over bijvoorbeeld hoe een verdachte situatie wordt herkend en waar succesvolle aanhoudingen zijn gedaan na
een melding. Op deze manier weten de inwoners wat er in hun wijk
speelt en welke zaken aandacht nodig hebben.
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‘Ik hoorde wel iets, maar nam
aan dat de politie al gebeld was’
of ‘ik zag het wel gebeuren, maar
daar komt de politie toch niet
voor?’. Dat zijn veelgehoorde
misvattingen. De waarheid is, dat
als u een waargenomen misdrijf
doorbelt naar 112 , de politie snel
in actie komt. We zijn met elkaar
verantwoordelijk voor een veilig
en leefbaar Velsen.
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Horen, Zien en Melden

De gemeente Velsen start binnenkort met drie projecten uit
het zogeheten Landschapsbeleidsplan. De Velserenderlaan
zal in haar oude glorie worden
hersteld en veranderen in een
strakke lindelaan. Ook worden
gedeeltes van de oevers van de
Schipbroekerbeek en de Bosbeek op een meer natuurlijker wijze ingericht. Verder is
het plan om twee poelen aan
te leggen in het gebied De Biezen. Deze ‘vijvers’ zullen onder
meer een belangrijke functie
krijgen als leef-en voortplantingsgebied voor amﬁbieën.

Velzerent
De buitenplaats ‘Velzerent’ dateert van begin 17e eeuw. De laan
is voor het eerst te zien op een
schilderij uit 1627. In 2001 werd
door de Historische Kring Velsen een initiatief ingediend om de
laanstructuur weer in oude glorie te herstellen. Dit was voor de
gemeente aanleiding de Velserenderlaan als gemeentelijk monument aan te wijzen. Behalve de HKV zijn ook direct omwonenden en de Stichting Santpoort bij de plannen betrokken.
In de Velserenderlaan zullen lindes, die strak naast elkaar worden geplant, het beeld bepalen.
Ter hoogte van de ruïne van Brederode wordt de beplanting wat
minder strak waardoor de ruïne
goed zichtbaar blijft. De huidige
bomen worden gekapt. Een groep
populieren in het midden van de
laan blijkt waardevol te zijn voor
vleermuizen. Daarom kan deze
groep nog niet worden gekapt en

zal de laan in twee fases worden
aangelegd. Uiteindelijk komen er
meer bomen terug dan dat er nu
staan.
Herstel beekoevers
De gemeente wil ook het deel van
de Bosbeek in het Burgemeester Rijkenspark, direct ten westen van de Wüstelaan verbeteren
en ook de Schipbroekerdreef in
Santpoort. Een aantal jaren geleden heeft deze al vanaf het plantsoen aan de Valckenhoeflaan tot
aan de Hagelingerweg een meer
natuurlijke inrichting gekregen.
Nu is het plan om de oevers van
deze beek aan de overkant van de
Hagelingerweg te herstellen. Zo
zal de hardhouten beschoeiing
worden verwijderd en vervangen
door een natuurlijk talud.
Poelen in de Biezen
Aan het einde van de Biezenweg
bij de kruising met de Rijksweg en
in de meest noordelijke punt van
het gebied de Biezen zullen twee
poelen worden aangelegd. Het
gaat hierbij om twee percelen, die
nu nog bebost zijn. Velsen wil hier
bestaande, minder waardevolle bomen kappen, diepte maken
voor water en de poelen omringen met duurzame boomsoorten.
Natuuronderzoek
Voorafgaand aan deze plannen
heeft er een natuuronderzoek
plaatsgevonden. Daarbij zijn geen
strikt beschermde dier- of plantensoorten aangetroﬀen. Voor
het kappen van de bomen is een
kapvergunning aangevraagd. Kijk
voor meer informatie over deze
projecten: www.velsen.nl.
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Mogelijk geluidsoverlast
door heiwerkzaamheden
Eind september is de aannemer gestart met de herstelwerkzaamheden aan de zeekade bij
de Grote Hout.

Naar verwachting wordt er vrijdag 17 oktober 2014 begonnen met
het heien van de betonpalen. Deze
werkzaamheden zullen ongeveer 8
à 10 werkdagen duren. Uiteraard
wordt geprobeerd de geluidsover-

last zoveel mogelijk te beperken.
Omwonenden zullen echter enige
geluidshinder ervaren. Daarom is
met de aannemer afgesproken dat
het heien niet in de avonduren of de
weekenden plaats mag vinden. Met
de renovatie van de zeekade beoogt
het gemeentebestuur een extra impuls te geven aan de regionale economie met name aan het ‘achterland’ van het Noordzeekanaal.

Onderhoudswerkzaamheden viaduct A208
Het viaduct over de A208 ter
hoogte van de Rijksweg wordt van
maandag 20 oktober tot zaterdag
25 oktober tussen 18.00 uur en
7.00 uur afgesloten. De leuningen
worden vervangen door een geleiderailconstructie. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen
voeren, is het noodzakelijk dat het
viaduct wordt afgesloten. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt de
rijbaan voor het autoverkeer afgesloten. Het autoverkeer vanuit VelsenZuid wordt met gele borden omgeleid
over de A208. Het verkeer vanuit Hofgeest wordt omgeleid over de Rijksweg, De Kamp en de Velserbroekse Dreef. Het fietspad wordt niet afgesloten, fietsers kunnen gewoon gebruikmaken van het fietspad. Nooden hulpdiensten met prio. 1 kunnen
met gepaste snelheid door de afsluiting rijden.

Controle hondenbelasting binnenkort van start
Binnenkort start de controle op
hondenbelasting. Aan de hand
van onze belastingadministratie
gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren en of er belasting
over is betaald.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, is verplicht
daarover hondenbelasting betalen.
U dient uw hond(en) te melden bij

de gemeente. Op het moment dat de
viervoeter is gemeld, verstuurt de
gemeente u een aanslag. Om deze
administratie up to date te houden is
controle van belang. Als u niet thuis
bent en de controleur stuit op aanwezigheid van één of meer honden,
wordt een informatiebrief achtergelaten. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren met een door
de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aanmelden hond
Hebt u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
aangifte te doen ? Voorkom een boete en meld u tijdig bij de werkeenheid Belastingen en Invordering.
Ook kunt u een aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch aanvragen
bij de werkeenheid Belastingen en
Invordering van de gemeente, telefoon 0255-567322. Het makkelijkst
is om een aangiftebiljet af te halen

bij het Klant Contact Centrum op
het stadhuis, Dudokplein 1, 1970 AL
IJmuiden of het aangifteformulier
te downloaden.
Boete
Wanneer u geen aangifte heeft gedaan, terwijl de hondencontroleur
wél een hond aantreft, zal u niet alleen belasting moeten betalen, maar
ook een wettelijke geldboete. Voor
meer info:www.velsen.nl.

Bekendmakingen
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 vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken 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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 4
oktober tot en met 10 oktober
2014 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
Kromhoutstraat 54 0016, legaliseren verdiepingsvloer (05/10/2014)
w14.000468;
Zeeweg 199, legaliseren appartement (09/10/2014) w14.000491;
Zandershof 47, wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming
(08/10/2014) w14.000489;
Moerbergplantsoen ong., kappen 3

bomen (08/10/2014) w14.000488;
Kromhoutstraat 54 0009, legaliseren verdiepingsvloer (08/10/2014)
w14.000487;
Breelstraat 5, oprichten opslaghal
(06/10/2014) w14.000470.
Driehuis
Schaepmanlaan ong. en Van den
Vondellaan ong., plaatsen 2 hekwer-

ken (08/10/2014) w14.000485.
Santpoort-Noord
Overbildtweg 40, Kappen boom
(06/10/2014) w14.000469;
Bosbeeklaan 4, kappen boom
(07/10/2014) w14.000484;
Santpoortse Dreef 62, aanbouwen erker (voorzijde woning) en
plaatsen erfafscheiding zijgevel
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Aanvragen (vervolg)
(05/10/2014) w14.000467.
Bickerlaan 54, kappen
(05/10/2014) w14.000466.

boom

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Zijkanaal C, realiseren 3 wachtvoorzieningen
(08/10/2014)
w14.000486;
‘t Roode Hart 38, kappen boom
(04/10/2014) w14.000465.
Velserbroek
Rietkamp 13, kappen boom
(07/10/2014) w14.000474;
Rietkamp
7,
kappen
boom
(07/10/2014) w14.000473;
Grote Buitendijk ong. (t.h.v. nr.
41), kappen 4 bomen (07/10/2014)
w14.000475;

Klipper 2, plaatsen carport
(07/10/2014) w14.000483;
Langemaad ong., kappen boom
(07/10/2014) w14.000482.
Velsen-Noord
Concordiastraat 41, amoveren overstorten WRK 1 en aanpassen aansluiting (10/10/2014) w14.000492;
Oostzijde 3e Rijksbinnenhaven,
aanbrengen 4 meerpalen incl. loopbrug en taludtrap (09/10/2014)
w14.000490;
Wijkeroogstraat 170 9000, kappen
11 bomen (07/10/2014) w14.000477.
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.
Ontwerpbesluit - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 oktober 2014 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.
nl via het menu bekendmakingen/
direct naar/ meer nieuws/ inzage
(ontwerp)besluiten.

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft het volgende ontwerpbesluit:
IJmuiden
Zeewijkplein 121 9000 te IJmuiden, het vervangen van een geldkiosk (w13.000514)

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
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Pruimenboomplein 39 en 49, plaatsen balkonbeglazing (13/10/2014)
w14.000447.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
park Kennemergaarde, kappen
boom (13/10/2014) w14.000430.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg 7, oprichten strandpa-

viljoen (13/10/2014) w14.000328.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
25 en 26 oktober 2014, Flymaster, een kite landboard evenement,
strand IJmuiden aan Zee tussen paal
3 en 4 (07/10/2014) u14.009183; 22
november 2014, Sint Nicolaasintocht Santpoort-Zuid, ‘t Brederode
Huys, (14/10/2014) u14.009678.
Filmopnamen artikel APV 2:12
15 oktober 2014, Grundy Endemol,
omgeving Oud-Velsen (08/10/2014)
u14.010049.

Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2013
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben in de
vergadering van 10 juni 2014 de
Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2014 en de toelichting
op deze regeling vast gesteld on-

der gelijktijdige intrekking van de
Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2013 en de toelichting op
deze regeling.

Nu de Commissie voor het Geor-

ganiseerd Overleg ingestemd heeft
met dit besluit, is deze definitief geworden. Het was nodig om de regeling aan te passen omdat na invoering bleek dat de regeling niet volledig uitgevoerd kon worden zoals

vooraf bedacht. De regeling is nu geactualiseerd en aangepast. Het besluit treedt in werking 1 dag na publicatie en ligt voor iedereen kosteloos ter inzage bij de afdeling Human
Resources van de gemeente Velsen.
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Raadsplein 22 oktober 2014
Op donderdag 22 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in
de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30
uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
19.30-21.30
sen

Begroting 2015 gemeente Vel-

Inspreken tijdens de Carrousel:
Er kan worden ingesproken op dit onderwerp. Om in te spreken kunt u zich
tot uiterlijk dinsdag 21 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over het onderwerp op de agenda, kan ook schriftelijk een reactie worden ge-

geven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via e-mail: griffie@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op het TV-kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl
De raadsvergadering is live te volgen via raad.velsen.nl

Raadsplein 23 oktober 2014
Op donderdag 23 oktober 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945.

g. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
h. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 25 september
2014
5 Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde APV Velsen 2009
7 Vijfde wijziging GR Milieudienst IJmond
8 Verklaring van geen bedenkingen voor Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord
9 Verklaring van geen bedenkingen voor Leeghwaterweg 1a te VelsenNoord
10 Primaire begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond
Werkt!
11 Verordening Jeugdhulp 2015
12 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015
13 Verordeningen Participatiewet:
a. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
b. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
c. Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
d. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
e. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
f. Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 –20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 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 raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad
over gaat of die relevant zijn voor de raad.
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot
uiterlijk woensdag 22 oktober 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 25 september 2014 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Huisvestingsverordening 2014
• Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik
• Wet Markt en Overheid
• Benoemen als lid van de Regiegroep IJmond: mevrouw M.G.J.E. Vos-Vester

