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Vijf impulsprojecten
voor gemeente Velsen

Ontbijt met burgemeester
Wie kan het zeggen, dat je bij
de burgemeester hebt ontbeten?
Dat konden 24 leerlingen van
bassischool De Vuurtoren aan de
Heerenduinweg. Zij waren vorige week uitverkoren om met burgemeester Franc Weerwind een
broodje te eten op het gemeentehuis. De gemeente Velsen gaf
met dit gebaar een gastvrije invulling aan het Nationaal Schoolontbijt, dat vorige week werd gehouden.

Onze burgemeester onderstreepte,
net als 225 collega-burgemeesters
in het hele land, het belang van een
gezond ontbijt. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen
niet, niet altijd of niet gezond ont-

bijten. De school bracht het brood
mee en de gemeente zorgde voor een
gedekte tafel en de drankjes. Aan
de ontbijttafel maakten de kinderen uitgebreid kennis met de burgemeester en hadden ze veel plezier
met de opgewekte gastheer. Hun
klasgenoten hadden het nakijken en
moesten op school hun broodje eten.
Donatie aan Make-A-Wish
Aan het eind van het ontbijt ‘betaalde’ de burgemeester voor zijn ontbijtje door te doneren aan Make-AWish Nederland. Dat was dit jaar
het goede doel van Het Nationaal
Schoolontbijt. Deze stichting vervult al 25 jaar de liefste wens van
kinderen met een levensbedreigende ziekte. (foto: Reinder Weidijk)

Begrotingsspecial 2015
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat
wat er het komende jaar gaat
gebeuren en hoe dat wordt bekostigd.

In de editie van 13 november van
de Infopagina wordt de ‘Begro-

tingsspecial 2015’ opgenomen.
Daarin aandacht voor thema’s
als de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk
en inkomen, maar ook informatie
over sport, cultuur, milieu en veiligheid.

Begroting 2015 - 2018

Samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden
is in 2011 de Visie op Velsen
2025 ‘Kennisrijk Velsen’ opgesteld. Aan de hand van de Visie en de bijbehorende ‘Strategische Agenda’ zijn voor de
bestuursperiode 2014-2018 vijf
thema’s of ‘impulsen’ geformuleerd. Hiermee wil het college
een extra stimulans geven aan
een zichtbare positionering en
profilering van onze gemeente
en de regio IJmond.

De impulsen zijn:
- Havenkwartier Halkade &
Oud-IJmuiden.
Versterken
van het unieke karakter van dit
markante havenkwartier, dat
bijdraagt aan de uitstraling van
IJmuiden, Velsen en de IJmond.
- Kust informatie en innovatie centrum & Kustvisie. Het
KIIC wordt hét brandpunt van
activiteit in de kustzone. Samen met de ontwikkeling van
de Kustvisie IJmuiden aan Zee
de aantrekkelijkheid van IJmui-

den aan zee verhogen.
- Cluster Oﬀshore Windenergie. Een stimuleringspakket
geeft een verdere boost aan de
ontwikkeling van IJmuiden en
IJmond als centrum voor de
groeiende offshore windenergie (transport, aanleg en onderhoud).
- Citymarketing en IJmuiden
Rauw aan Zee. Ontwikkelen van
een merk, huisstijl en integraal
uitvoeringsplan om de identiteit
en mogelijkheden van IJmuiden
en Velsen goed te positioneren.
- Techniekcampus IJmond. Een
extra impuls voor de Techniekcampus IJmond als dé plek waar
waardering is voor techniek en
vakmanschap. Versterken van de
positie van Velsen als koploper in
de MRA en Nederland.
Met deze impulsen wordt aangesloten op bestaande en op lopende initiatieven van partners en
gemeente die nu versneld of versterkt kunnen worden. Het college verwacht dat deze impulsen een
‘vliegwieleffect’ kunnen veroorzaken.

Begroting 2015

Raad unaniem akkoord
De gemeenteraad van Velsen heeft
donderdag 6 november jl. de begroting 2015 vastgesteld. Alle politieke partijen stemden in met de
begroting. De begroting is de uitwerking van de perspectiefnota
2014 waarover de gemeenteraad
in juni een besluit heeft genomen.

Nu de gemeenteraad het zwaartepunt
van het uitzetten van het beleid heeft
gelegd bij de perspectiefnota duurde
de behandeling van de begroting 2015
niet lang. De gemeenteraad heeft eerder in een raadsbrede sessie over de
begroting 2015 aangegeven dat zij zullen instemmen met deze begroting.
Er werden vier moties ingediend. De

ChristenUnie kwam gesteund door
Velsen Lokaal met een motie over de
afvalstoffenheffing en een verlaging
van de lokale lasten. De SP verzocht
het college om een goede informatievoorziening over de invoering van de
nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Velsen Lokaal diende twee
moties in: een over burgerparticipatie
en een over een leeswijzer voor de financiële stukken.
De moties over de lokale lasten, het
sociaal domein en de burgerparticipatie werden verworpen. De motie
over de leeswijzer voor de financiële stukken werd raadsbreed aangenomen.
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Grote Buitendijk
voorlopig niet ontwikkelen,
Hofgeest blijft mogelijk
Het college van burgemeester en
wethouder gaat 11 december a.s.
aan de gemeenteraad voorstellen
om het deelgebied Grote Buitendijk voorlopig niet te ontwikkelen en de gronden af te waarderen. Dit heeft rechtstreeks te maken met het feit dat het voor dit
deelgebied niet mogelijk is gebleken om budgetneutraal te ontwikkelen. Dit was wel het uitgangspunt van het college en de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in 2011 ingestemd met het ontwerp-ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest. Ook de provincie Noord-Holland is in 2013 in principe akkoord
gegaan met de aanpassing van de rode contour (de lijn waarbinnen woningbouw is toegestaan). Eind 2013
is gestart met de uitvoering van een
diepgaande financiële verkenning
om te komen tot een go/no go-moment.
Als gevolg van deze verkenning gaat
het college aan het de gemeenteraad
voorstellen om het deelgebied Gro-

te Buitendijk voorlopig niet te ontwikkelen en de gronden af te waarderen. Het huidige economische klimaat en gewijzigde geluidswetgeving
zijn hier debet aan. Er is geprobeerd
om het tekort tot een minimum terug
te brengen. Zo zijn onder anderen de
planuitvoeringskosten bijgesteld, is
gekeken naar goedkopere en alternatieve geluidsschermen en is het woningbouwprogramma herijkt. De uitkomsten hiervan geven aan dat het
niet verantwoord is om de plannen
voor het ontwikkelen van het deelgebied Grote Buitendijk door te zetten.
Deze conclusie is specifiek van toepassing voor het deelgebied Grote Buitendijk omdat de gemeente daar een grote grondpositie heeft.
Voor het deelgebied Hofgeest kunnen de ontwikkelende partijen nog
wel tot de conclusie komen om door
te gaan. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om de optie open
te houden het deelgebied Hofgeest
te ontwikkelen op basis van de uitgangspunten van het ontwerp-ontwikkelingsplan. Meer informatie:
www.velsen.nl.

Allerzielen Velsen Verlicht
Woensdag 5 november vond tussen 18.30 uur en 21.30 uur op begraafplaats Duinhof in IJmuiden Allerzielen Velsen Verlicht
plaats.

Met veel vrijwillige inzet en in nauwe samenwerking met de gemeente is de 6de viering zeer indrukwekkend geweest. De begraafplaats
was voor één avond een open ruim-

te voor ontmoeting en herdenking.
Licht, vuur en kunst zorgden voor
een passende aankleding. Ook muziek maakte de herdenking bijzonder. Ruim 1200 mensen herdachten hun dierbaren. Zij deelden herinneringen. Op de foto is te zien hoe
de wethouders Robert te Beest en
Floor Bal een krakeling delen. De
vorm staat symbool voor verbintenis. (foto: Reinder Weidijk)

Fietsroute boulevard
De gemeente wil aan de noordkant
van de Kennemerboulevard op de
rijweg fietsstroken aanleggen.

Ook zal de oversteek voor fietsers nabij de rotonde veiliger worden gemaakt. Deze ingrepen gebeuren gelijktijdig met het groot onderhoud

aan deze weg. Het plan is om deze
werkzaamheden in het eerste kwartaal 2015 uit te voeren. Tussen de
Badweg en het strand van IJmuiden
aan Zee is geen duidelijke fietsroute
aanwezig. De aanleg van de fietsvoorzieningen maakt de route naar het
strand verkeersveiliger.

Burgerpanelonderzoek
naar overdracht zorg
Bezoek Dierenambulance
Donderdag 6 november jl. heeft wethouder Robert Te Beest samen met zijn
collega wethouders van Heemskerk en Castricum een werkbezoek gebracht
aan de Dierenambulance Kennemerland(DAK) te Heemskerk. DAK geeft
eerste hulp aan gewonde dieren, vervoert gewonde dieren naar diverse opvangcentra en verwijdert overleden dieren. Daarbij registreren zij alle gevonden en vermiste dieren. Bij de stichting zijn ongeveer 100 vrijwilligers en
enkele betaalde krachten werkzaam. Op de foto v.l.n.r.: mevrouw Helma Wienen, voorzitter DAK, wethouders Robert te Beest (Velsen), Leo van Schoonhoven (Castricum) en Aad Schoorl(Heemskerk). (foto: Martin Jansen)

Vanaf vandaag onderzoekt het
Burgerpanel wat de Velsenaren
weten en wat hun vragen zijn
m.b.t. de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van zorg,
jeugdhulp en werk en inkomen.
Naar verwachting is dit onderzoek medio december 2014 afgerond.

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Velsen genoemde zorgtaken erbij. Over deze veranderingen is in de media al veel aandacht
besteed. Veel mensen geven hulp
aan familie, vrienden of mensen
in de buurt. In de toekomst zullen

we steeds vaker een beroep op elkaar doen voor hulp en ondersteuning. Vaak is niet duidelijk wat
men voor een ander kan doen. In
dit burgerpanelonderzoek worden hierover een aantal vragen gesteld.
Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de komende
veranderingen ervaren worden.
Naast de rapportage zullen ook
delen van het onderzoek terugkomen in een tweede speciale editie in de Jutter/Hofgeest, die op 18
december a.s. verschijnt. Meer info: http://www.velsen.nl/Meepraten-in-Velsen/Burgerpanel.htm
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Een gezonde begroting,
toename van wel 16%
Velsen heeft de financiën op orde. Naast een sluitend meerjarenperspectief liggen er een
breed gedragen Visie op Velsen
2025 en een strategische agenda waarmee we daar gericht
naartoe kunnen werken. U leest
er op deze pagina’s alles over.

Naast het al omvangrijke geheel
aan ‘reguliere’ taken staan we in
2015 voor nóg een enorme opgave: de ‘drie decentralisaties’ ofwel de overdracht van taken van
het Rijk naar de gemeenten op
het gebied van langdurige zorg,
jeugdhulp en werk en inkomen.

Samen met de in 2014 nieuw
aangetreden gemeenteraad is
het college van Burgemeester en
Wethouders vol ambitie om Velsen op alle terreinen positief op
de kaart te zetten en te houden.
Met oog voor problemen én kansen, en een verantwoord beleid
in het belang van inwoners, bedrijven, bezoekers en andere belanghebbenden bij een voortvarend Velsen!
Arjen Verkaik, wethouder van
Financiën

Niet alleen de transitie van die
nieuwe taken is een uitdaging,
ook de transformatie van de organisatie om deze aan te kunnen
is een operatie van jewelste. Velsen heeft zich hier, samen met de
IJmondgemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest, intensief op voorbereid.
De begroting is gezond en dat
geeft vertrouwen voor de komende jaren. Hij is maar liefst met
16% toegenomen ten opzichte
van vorig jaar als gevolg van de
decentralisatie van rijkstaken;
van € 143 mln tot € 166 mln.

Begroting 2015 - 2018

Stevige stimulansen
voor de technieksector
Economische Ontwikkeling, Recreatie en Toerisme zijn thema’s
die nauw met elkaar samenhangen. Ze vormen daarom één programma in de begroting. Voor het
profileren van de IJmond als topregio voor technologie en logistiek is dit programma erg belangrijk. De ‘innovatieve IJmond’ is een
van de thema’s waarmee het gemeentebestuur uitvoering geeft
aan de Visie op Velsen 2025, getiteld ‘Kennisrijk Werken’.

De gemeente wil een faciliterende en
stimulerende rol spelen om de economische vitaliteit van Velsen te bevorderen. Zo helpt het gemeentebestuur
onderwijs en arbeidsmarkt sterker
met elkaar te verbinden en kennisinstellingen aan te trekken voor de
regio.
Maakindustrie en Techniek Campus
Samen met Tata Steel en andere bedrijven in de metaalsector, de KvK, de
provincie Noord-Holland en het Nova College zet het gemeentebestuur
zich in om te komen tot een Techniek
Campus IJmond. Gericht op vakmanschap en innovatie in de maakindustrie, willen de initiatiefnemers met
deze Techniek Campus het technisch
onderwijs verbreden en versterken,
de arbeidsmarkt voor technisch personeel kracht inblazen en open innovatie stimuleren. Het wordt een
plek waar technisch onderwijs en bedrijfsleven vraag en aanbod op elkaar
kunnen afstemmen en samenwerken
in onderwijs-, stage- en onderzoeksprojecten.

Metropoolregio Amsterdam
Ook de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) speelt
hierbij een belangrijke rol. Dit is een
regionale samenwerking op economisch gebied die zich onder meer
richt op innovatie, niet alleen in de
maakindustrie maar ook in de techniek, de visserij en het internationaal toerisme. Naast extra inzet
vanuit Velsen voor de maakindustrie wordt in MRA-verband ook gewerkt aan een strategische toeristische agenda 2025 waarvan de hele
regio zal profiteren. Daarnaast heeft
Velsen natuurlijk de eigen Kustvisie
waarvan toerisme en recreatie belangrijke pijlers zijn. In 2015 krijgt
bovendien de wind- en watersport
aan de kust een impuls.
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om hierbij zoveel mogelijk organisaties en ‘informele’ zorgvrijwilligers te
betrekken. Via de sociale wijkteams,
en in samenspraak met huisartsen
en andere zorgverleners, wil het gemeentebestuur deze ‘informele zorg’,
zowel mantelzorgers als vrijwilligers,
actief ondersteunen en waarderen.

Overheveling van taken: zorg,
jeugdhulp, werk en inkomen
Met ingang van 2015 draagt de
rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor drie belangrijke ‘sociale’ taakgebieden over aan de gemeenten. Deze ‘drie decentralisaties’ hebben betrekking op de
zorg aan langdurig zieken en ouderen, de jeugdzorg en op werk en
inkomen. De totale gemeentebegroting neemt hierdoor met 16%
(€ 23 miljoen) toe. De gemeente kan dit extra geld van het Rijk
naar eigen inzicht besteden aan de
verschillende nieuwe taken, maar
moet ook de organisatiekosten ervan betalen. Omdat de decentralisatie een bezuinigingsoperatie
van het Rijk is, is dat nog een fikse uitdaging.

gemeenten in staat ondersteuning
te bieden, waarmee iemand zo lang
mogelijk in zijn eigen leefomgeving
kan blijven. Aan mensen die, bijvoorbeeld als gevolg van huiselijk geweld,
de thuissituatie moeten verlaten of
psychische problemen hebben, kan
de gemeente ook plaats bieden in een
beschermde woonomgeving. De gemeente bekijkt welke ondersteuning
iemand nodig heeft en kan daarvoor
een persoonsgebonden budget (pgb)
verstrekken. Daarmee kan de cliënt
zelf de gewenste ondersteuning inkopen. Afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen kan ook een eigen
bijdrage worden gevraagd. Met de
nieuwe Wmo-taken is in Velsen bijna
€ 8 miljoen gemoeid.

Er zijn voor de diverse taakgebieden
nieuwe wetten opgesteld. Zoals elke gemeente staat ook Velsen voor de
ingrijpende taak om de overgang van
centraal naar decentraal in goede banen te leiden en daarvoor lokaal de
organisatie klaar te stomen. Het is de
bedoeling dat hierbij voor de meeste mensen die hulp, ondersteuning of
zorg krijgen in 2015 niets of weinig
verandert.

Samen met andere gemeenten in
de IJmond en Zuid-Kennemerland
heeft het gemeentebestuur afspraken gemaakt met 30 zorgaanbieders,
om te garanderen dat hulpbehoevenden met een indicatie ook vanaf 1 januari 2015 goede ondersteuning krijgen. De contracten hiervoor zijn op
29 september jl. door de gemeente
ondertekend.

Zorg voor thuiswonenden
Eén van de decentralisaties betreft
de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. Deze dienstverlening valt vanaf 1 januari onder
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet stelt

De wet gaat ervan uit dat mensen
ook bereid zijn voor elkáár te zorgen: vrijwilligerswerk is dus onmisbaar. Daarom zal de Stichting Welzijn
Velsen in 2015 gericht subsidie ontvangen om onder meer het BUUVinitiatief te versterken. BUUV brengt
mensen bij elkaar die iets voor elkaar willen betekenen en het doel is

Jeugdhulp: preventie én zorg
volledig in handen gemeente
Het kabinet wil ook de jeugdzorg eenvoudiger maken. De nieuwe Jeugdwet is de tweede decentralisatie
waardoor de gemeente vanaf 2015
veel nieuwe taken krijgt. De gemeente was al verantwoordelijk voor het
preventief jeugdbeleid, en in beperkte mate voor hulpverlening. Vanaf 1
januari vallen preventie en zorg volledig binnen het gemeentelijk takenpakket, goed voor een extra begrotingspost van circa € 8 miljoen.
In de jeugdzorgregio IJmond, waarin
Velsen samenwerkt, is een inventarisatie gemaakt van alle aanbieders en
zijn afspraken gemaakt met Bureau
Jeugdzorg. Bestaande aanbieders
krijgen in 2015 en 2016 de tijd zich
aan de nieuwe situatie aan te passen,
zodat zij een ‘zachte landing’ kunnen
maken in de aanloop naar nieuwe afspraken met ingang van 2017. Ook
zijn er afspraken gemaakt om in het
overgangsjaar 2015 zorgcontinuïteit
voor cliënten te kunnen waarborgen.

De jeugdhulp is toegankelijk via de
Sociale Wijkteams, die alle hulpvragen afhandelen en zich vooral richten op preventie, het oplossen van
opgroei- en opvoedingsvragen en het
bieden van lichte opvoedingsondersteuning. Het gemeentebestuur wil
ook de Jeugdgezondheidszorg laten
aansluiten bij de jeugdhulp. Daarnaast zijn het AMHK (Advies- en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) en de Crisisdienst
al bovenregionaal georganiseerd.
Participatiewet: iedereen
werkt naar vermogen mee
Met de Participatiewet komt er per 1
januari één regeling voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, ter vervanging van de bijstand (WWB), de
Wajong en de sociale werkvoorziening (Wsw). De nieuwe wet moet
meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Daarvoor is de regionale organisatie ‘IJmond Werkt!’ opgericht. Het idee ‘iedereen doet mee’,
naar vermogen, betekent ook dat inwoners met een laag inkomen hulp
krijgen om hun financiële en maatschappelijke positie te verbeteren
zodat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen. Voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening
krijgt Velsen van het Rijk met ingang
van 2015 jaarlijks € 200.000 extra te
besteden. In totaal groeit de begroting voor het programma ‘Werk en
Inkomen’ als gevolg van deze decentralisatie met zo’n € 8 miljoen.
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Wat je wél kunt, dat telt
Het kan iedereen overkomen:
door arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid aangewezen zijn op
een uitkering. Wie ermee te maken krijgt kan rekenen op steun
van de gemeente, maar moet
zich ook zelf inspannen om weer
aan de slag te komen. Zolang dat
niet haalbaar is, wordt een andere actieve bijdrage verwacht. De
gemeente begeleidt uitkeringsgerechtigden om zo snel mogelijk weer terug te komen in het arbeidsproces. Dit brengt voor de
gemeente veel nieuwe verantwoordelijkheden en taken mee,
een gevolg van de ‘decentralisatie’ van taken die voorheen bij het
Rijk lagen.

Op het gebied van re-integratie,
het weer aan werk helpen van uitkeringsgerechtigden, werkt Velsen samen met de regiogemeenten
in ‘IJmond Werkt!’. Wie een uitkering heeft volgens de nieuwe Participatiewet (voorheen Bijstand, Wajong of Wsw) krijgt via dit loket ondersteuning om weer een betaalde baan te vinden. Dat is helaas niet
voor iedereen weggelegd: wie langdurig aangewezen is op inkomensondersteuning en zorg door de gemeente, krijgt via het project Onbenutte Kwaliteiten van Stichting
Welzijn Velsen hulp om een sociaal
isolement te voorkomen. Mensen
worden geattendeerd op aanvullende ondersteuningsmogelijkheden
en naar zorg en vrijwilligerswerk geleid. De wettelijk verplichte tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden vormt sinds 2014 ook een stok
achter de deur om mee te blijven
doen in de maatschappij.
Jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid wordt bestreden met een regionaal plan van aanpak. Velsen werkt samen met de andere IJmondgemeenten, Haarlem,
Amsterdam en het bedrijfsleven om
jongeren aan het werk te helpen. De
Techniek Campus kan hierbij een
belangrijke rol spelen. Ook convenanten met bedrijven, zoals met wegenbouwbedrijf KWS Infra, zijn een
middel om jongeren via opleiding en
werkervaring te laten doorstromen
naar een vaste baan.
Extra geld van het Rijk voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, vanaf 2015, gaat in Velsen onder meer naar schuldpreventie, kinderen uit arme gezinnen, alleenstaande ouders en structurele oplossing voor de opvang van daklozen.

Passend onderwijs
voor iedere leerling
De Wet Passend Onderwijs, die
in augustus in werking is getreden, geeft schoolbesturen een
zorgplicht om iedere leerling
een passende onderwijsplek
te bieden binnen het regionale
samenwerkingsverband waarvan zij deel uitmaken. Zo moeten meer kinderen een plek vinden in het regulier onderwijs en
daar zo nodig ondersteuning
krijgen.

Passend Onderwijs heeft een directe relatie met Jeugdhulp, één
van de drie decentralisaties die in
2015 meer taken bij de gemeente leggen. Zorgteams en Multidisciplinair overleg (MDO) tussen
scholen spelen in deze relatie een
grote rol.
Door samen te werken met het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG),
schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden waar deze deel
van uitmaken, wil de gemeente
Velsen de ontwikkelingen rondom Jeugdhulp zoveel mogelijk in-

tegreren met die in het onderwijs.

Playing for Success
Op het gebied van Jeugd en Educatie stelt het gemeentebestuur zich,
naast de uitvoering van de nieuwe taken volgens de Jeugdwet, onverminderd ten doel kinderen te laten opgroeien in een omgeving die
hen stimuleert zichzelf te ontplooien en te participeren in de samenleving. Het sportieve en educatieve programma Playing for Success
is hiervan een mooi voorbeeld. De
gemeente heeft een convenant getekend met sc Telstar en sport- en
onderwijsinstellingen in de regio,
om de uitdagende wereld van het
voetbal te benutten en kinderen
van 9 tot 16 jaar, die het op school
niet zo lekker doen, daarmee motivatie en zelfvertrouwen te laten opdoen. De eerste groepen gaan al dit
schooljaar van start. Het programma helpt de kinderen hun achterstanden in taal, rekenen en ICT in
te lopen. Ook is er aandacht voor
techniek, een belangrijk onderwerp
voor de regio.
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Goede sportvoorzieningen, gezonde samenleving

Witte Theater blijft
dankzij cultureel
ondernemerschap
Het Witte Theater was de laatste
jaren een van de hete begrotingshangijzers op cultureel gebied. Al
in 2012 gaf het gemeentebestuur
aan niet twee theaters, maar alleen de Stadsschouwburg te kunnen blijven subsidiëren. Voor het
Witte Theater werd de oplossing
gezocht in cultureel ondernemerschap, een trend om de cultuursector te stimuleren meer op eigen benen te staan. Het is gelukt:
de gemeentelijke bezuinigingen
zijn gerealiseerd en de huidige
Stichting Witte Theater kan met
een nieuwe bemensing zonder
subsidie verder.

De huurinkomsten dekken de onderhoudskosten die de gemeente,
als eigenaar van het pand, moet maken en de variabele kosten worden
doorberekend aan de grootste huurders: naast de stichting zijn dat Velser Gemeenschap en Seaport. Dankzij deze afspraken blijft het Witte
Theater beschikbaar als laagdrempelige podiumvoorziening en filmtheater voor de inwoners van Velsen.
Jeugdkunstpas
Speerpunten in de nota Kunst- en
Cultuurbeleid 2014-2017 zijn cultuureducatie en slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de samenleving. Het Kunstencentrum en de Bibliotheek werken
daarvoor bijvoorbeeld samen met
de basisscholen. Een van de plannen
is om te komen tot een ‘Jeugdkunstpas’, waarmee kinderen kennis kunnen maken met kunsteducatie en

amateurkunstverenigingen.
Rare jongens, die Romeinen
De combinatiefunctionarissen die
de jeugd op Velsense scholen in contact brengen met kunst en cultuur
spelen bij de cultuureducatie ook
een rol. Het Kunstencentrum Velsen zet een aantal van deze cultuurcoaches in voor een pilot ‘Rare jongens, die Romeinen’. Via drama en
nieuwe media gaat dit project in op
de ontmoeting –2000 jaar geleden–
van Frisii (Velsense bewoners) en
Romeinen. Met minicameria’s, zelfgemaakte poppetjes en decors wordt
de geschiedenis nagespeeld, waardoor die inzichtelijker wordt voor
de leerlingen. De cultuurcoaches
hebben zo’n succes, dat het Kunstencentrum Velsen is gevraagd de
lesbrieven ‘Romeinse Knutsels’ te
schrijven voor de landelijke TV-serie ‘Welkom bij de ‘Romeinen’.
Ook voor ‘Interessant IJmuiden’,
één van de vier prioriteiten in de
strategische agenda voor 2025, zijn
goede culturele voorzieningen van
belang. Die zorgen immers voor een
aantrekkelijke leefomgeving. Het
beoogde Kust Innovatie- en InformatieCentrum (KIIC), in combinatie met het Pieter Vermeulen Museum, is hier een voorbeeld van. Het
gemeentebestuur wil ook creatieve
uitingen in de woonomgeving, zoals broedplaatsen en ateliers, faciliteren en beeldende kunstenaars betrekken bij ruimtelijke projecten in
de gemeente. Daarnaast is subsidiegeld beschikbaar voor festivals en
evenementen.

Het stimuleren van sportbeoefening en het bieden van goede
voorzieningen daarvoor zijn de
belangrijkste doelstellingen van
het sportbeleid. De gemeente zorgt voor beheer en onderhoud en een optimale, duurzame exploitatie van sporthallen,
gymzalen, sportparken, zwembad De Heerenduinen en andere gemeentelijke sportaccommodaties in Velsen. Inzet is dat
volgend jaar 75% van de Velsenaren aan sportbeoefening
doet, omdat dit van belang is
voor ieders gezondheid en vitaliteit. De gemeente zet hiervoor de buurtsportcoaches in,
die mensen stimuleren kennis
te maken met de sportmogelijkheden en sportverenigingen
in hun wijk.

In IJmuiden schiet binnen project De Ring de bouw al op van de
nieuwe sporthal Zeewijk, in combinatie met de sportactieve brede
school De Zandloper en een peuterspeelzaal. Deze multifunctionele accommodatie in Zeewijk is
naar verwachting voorjaar 2015
gereed. De oude hal wordt dan gesloopt om plaats te maken voor de
verdere ontwikkeling van de buitenruimte, met onder meer een
beweegplein voor de kinderen van
de school en uit de buurt. In Velsen-Noord is medio 2015 de nieuwe brede school gereed.

Duurzame oplossingen
Het gemeentebestuur wil met bouw
en renovatie, onderhoud en beheer
van multifunctionele accommodaties inhoud geven aan een duurzame samenleving. Bij het ontwerp en
de bouwkundige en installatietechnische engineering wordt waar mogelijk gekozen voor hoogwaardige
oplossingen om te komen tot gebouwen met een hoge GPR-score (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor
duurzaamheid) van 9.0. Zwembad
De Heerenduinen voldoet ook al
aan hoge eisen. Zo vindt de waterbehandeling plaats door middel van
zoutelektrolyse in plaats van met
chloorbleekloog.
Als uitwerking van het strategische
agendapunt ‘Er zit Energie in Velsen’ worden zes gymzalen uitgerust met zonnepanelen. Het verenigingsgebouw Jan Ligthart aan de
Eksterlaan in IJmuiden wordt binnen 1 à 3 jaar afgestoten vanwege
hoge kosten en lage functionaliteit.
De gemeente gaat in overleg met
de huidige gebruikers op zoek naar
ruimte en mogelijkheden in andere
accommodaties.
Armoedebeleid
Velsen hanteert een ruimhartig armoedebeleid en heeft bijzondere aandacht voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen. De regeling voor bijzondere bijstand/culturele activiteiten en sport is verruimd; daaruit worden onder andere vrijkaartjes voor het zwembad
en fietsen voor kinderen betaald.
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Milieu en
Openbaar Vervoer
Een aantrekkelijke woon- en
leefomgeving die ook goed bereikbaar is: het behoort tot de
wettelijke taken van de gemeente. Velsen doet er alles aan om te
zorgen dat de openbare ruimte
schoon is, met voldoende groen,
een aanvaardbare parkeerdruk
en een wegennet dat in goede
staat verkeert. Het gemeentebestuur doet dit zo veel mogelijk
in samenspraak met inwoners en
belanghebbenden.

De gemeente vervult tal van taken
in de leefomgeving, zoals straat- en
strandreiniging, het bestrijden van
overlast door honden(poep), gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding. Op verzoek van de gemeenteraad zijn, wat dit laatste punt betreft, proeven gedaan met een alternatief, milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. Vanaf 2015 wordt gewerkt met een ecologisch verantwoorde middel: beter voor het milieu, maar op jaarbasis wel € 60.000
duurder. In 2015 beslist de gemeenteraad over een nieuw groenbeleidsplan voor de komende vijf jaar,
waarin wordt beschreven welke typen groen behouden moeten wor-

den, en hoe ‘compensatiegroen’
en ‘snippergroen’ worden ingezet.
Hierin is ook aandacht voor bijen en het concept van adoptie van
groen (zoals rotondes) door externe partijen.
R-Net: hoogwaardig openbaar
vervoer
Een belangrijk project voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid
in Velsen is de aanleg van het R-net.
Deze Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding heeft veel
gunstige neveneffecten. Zo kan de
‘facelift’ voor de Lange Nieuwstraat
er mooi op meeliften. Een ander
voorbeeld is de herinrichting van
de rotonde Hagelingerweg/Santpoortse Dreef, met vrijliggend fietspad. Voor de bussen worden hier
‘opvanglichten’ geplaatst: als een
bus nadert gaan de lichten korte
tijd in werking en wordt het autoverkeer tegengehouden. Ook stopt
de bus straks niet meer in haltekommen maar op de rijbaan, waardoor het overige verkeer wordt afgeremd. De aanleg komt hiermee
zowel de verkeersveiligheid als de
doorstroming van het openbaar
vervoer ten goede.

Duurzaamheid en luchtkwaliteit: lange adem
Het college van burgemeester en
wethouders richt zich niet alleen
op het ‘nu’, maar ook op het Velsen van onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn plannen van
lange adem nodig voor het milieu en in het bijzonder voor duurzaamheid en luchtkwaliteit. Velsen geeft zulke plannen vorm in
samenwerking met de Milieudienst IJmond. Aandachtspunten op milieugebied zijn de afvalverwerking, het beheer van riolen
en de stimulering van het gebruik
van zonne-energie.

De rioolheffing wordt met ingang
van 1 januari zelfs verlaagd: bij de
berekening hiervan wordt uitgegaan
van 100% kostendekking. Omdat de
kosten lager uitkomen, kan ook het
tarief met circa 3,8% omlaag. Ook
de Hondenbelasting gaat (ruim 5%)
omlaag. De afvalstoffenheffing, die
ook kostendekkend moet blijven,
stijgt licht met 1,94% omdat de kosten van afvalverwerking stijgen.
Hergebruik van afval
In 2015 zal een plan van aanpak
worden uitgewerkt met als doel de
afvalscheidingsresultaten voor de
gemeente Velsen te verbeteren. In
het huidige afval zitten grondstoffen (papier, kunststof, glas, enz.) die
er nu nog onvoldoende uitgehaald
worden. Ook wordt in 2015 een start
gemaakt met het opstellen van een
nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor de inzameling en verwerking van afval. Het huidige contract met HVC loopt op 1 januari
2017 af.

Route du Soleil
Het gemeentebestuur blijft inzetten
op duurzame ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving. De Milieudienst is nog actief met de campagne Route du Soleil voor de regionale promotie van zonnepanelen. De
belangstelling hiervoor blijft groot.
De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen door gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen
te voorzien. Ook scholen en maatschappelijke instellingen worden
hiertoe gestimuleerd. In samenwerking met (groepen) bewoners staat
bovendien de optie van energieafname door omwonenden op het verlanglijstje.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is aandacht voor de uitvoering van de Optimalisatie Afvalwater Studie (OAS) Velsen. Daarin
werkt Velsen samen met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap
van Rijnland om de maatschappelijke lasten te verlagen en de kwaliteit
van de afvalwaterketen te verbeteren. Daarnaast wordt gekeken naar
mogelijkheden om warmte uit rioolwater te benutten voor de verwarming van gebouwen.

Veilige leefomgeving, een prettig gevoel
Veiligheid is een kerntaak van de
overheid met een groot maatschappelijk belang: denk aan veiligheid in het verkeer, op school,
op straat in de wijk of gewoon
thuis. Velsen baseert de regie van
deze zaken op de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 20152018.

Veiligheid bepaalt mede hoe mensen hun woonomgeving waarderen.
Om tegemoet te komen aan de sterke roep om veiligheid in onze maat-

schappij is de betrokkenheid van
burgers onmisbaar, zoals de bereidheid om melding of aangifte te doen
van overlast. Dit geldt ook voor het
terugdringen van overlast en criminaliteit door jongeren en horecaoverlast op bepaalde ‘hotspots’.
Hierbij kunnen de wijkteams een
goede signalerende functie hebben.
Het doel is samen met inwoners
schone, hele, veilige en sociale wijken te realiseren.

Veiligheidsregio Kennemerland
Ook fysieke veiligheid speelt bij verschillende gemeentelijke beleidsterreinen een rol. Behalve in het verkeer en bij evenementen geldt dit
bijvoorbeeld in de bouw en op het gebied van brandveiligheid. In de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK),
samenwerkingsverband voor crisisbeheersing en rampenbestrijding,
werkt Velsen mee aan regionale afspraken over veiligheid, die worden
vastgelegd tussen gemeente, politie, brandweer en de Geneeskundige

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
Vandaag de dag valt ten slotte niet te
ontkomen aan de aanpak van spanningen tussen groepen, radicalisering en georganiseerde criminaliteit.
Het gemeentebestuur wil de drempel voor melding van discriminatie laag houden en een beeld hebben
van de aard en de omvang van discriminatie. Voorlichting moet de lokale bewustwording van radicalisering
en mensenhandel stimuleren.
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Het kan altijd nog
sneller, simpeler en
sympathieker
Structuurvisie:
ruimtelijk kader
voor de toekomst
Het gemeentebestuur zet Velsen
sterk op de kaart. Om de komende jaren invulling te geven aan een
‘interessant IJmuiden’ met ‘interessante kust en groen’ als toeristische attractie ontwikkelt het college op verschillende gebieden gerichte visies. Zo moet een nieuwe
structuurvisie het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen schetsen.

De huidige structuurvisie loopt tot
2015 en zal worden bijgestuurd op de
ambities van de Visie op Velsen 2025
en verschillende nieuwe beleidsnota’s. De structuurvisie biedt een ruimtelijk kader voor de toekomst: waar is
ruimte voor wonen, werken, recreëren? In dit toekomstbeeld wil het gemeentebestuur veel aandacht voor
de positie van Velsen in de regio: samenwerking en samenhang zijn essentieel. Belangrijke bouwstenen zijn
het uitgaan van onze kernkwaliteiten
en het leggen van verbindingen op allerlei gebied. Met deze visie kan Velsen zich helder positioneren in allerlei plannen en ontwikkelingen op de
schaal van de IJmond en de Metropoolregio Amsterdam. In het traject
van totstandkoming zal veel aandacht

worden besteed aan participatie.
Wonen en wensen
De woningvoorraad in Velsen moet
kwalitatief en kwantitatief aansluiten bij de behoeften en wensen van de
bevolking. Daarbij houdt het gemeentebestuur rekening met instroom van
buitenaf, maar ook met vraag en aanbod van ‘wonen met zorg’ in de toekomst. Zo overlegt het college regelmatig tijdens ‘kennistafels’ met woningcorporaties en zorginstellingen,
huisartsen en andere zorgverleners
over de ontwikkelingen op het gebied
van Wonen, Welzijn en Zorg: belangrijke thema’s gezien de taken die de
gemeente door de ‘decentralisaties’
heeft gekregen op het gebied van de
zorg aan langdurig zieken en ouderen.
Als het herstel van de woningmarkt
in 2015 doorzet biedt dat ook mogelijkheden voor project- en gebiedsontwikkelingen in Velsen. Het gemeentebestuur voorziet dan nieuwe kansen voor de woningbouwopgave en mogelijkheden om de ‘gaten’
in de stad weer te vullen. Daarbij zal
wel focus, samenwerking en de nodige flexibiliteit nodig zijn.

De dienstverlening van de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, blijkt uit de
Leefbaarheidsmonitor.
Omdat
het altijd nog sneller, simpeler en
sympathieker kan, leunt de gemeente niet tevreden achterover.
Het plan is om komend jaar, in samenspraak met de in 2014 nieuw
aangetreden gemeenteraad, tot
een ‘programma dienstverlening’
voor de langere termijn te komen. Het college wil per jaar bekijken welke projecten of ‘pilots’
kunnen worden opgepakt om de
dienstverlening te verbeteren.
De invoering van de flitsvergunning, het ondernemingsdossier
en aansluiting op ‘mijn overheid’
zijn voorbeelden van verbeteringen die mogelijk al in 2015 haalbaar zijn.

Contact met de burgers
De Visie op Velsen 2025 is een belangrijke leidraad voor de gemeente bij de ontwikkeling van Velsen voor de langere termijn. Goede
dienstverlening aan burgers en bedrijven – klantvriendelijk, professioneel en efficiënt – is een andere rode draad. Omgevingsbewuste communicatie met burgers is daar een
belangrijk onderdeel van; die draagt
bij aan de relatie tussen gemeenschap en gemeentebestuur. Burgerparticipatie verandert gaandeweg in overheidsparticipatie; burgers en bestuur werken vaker samen als partner en communicatie
wordt steeds vaker tweezijdig, met
inzet van het digitale burgerpanel,
de pers, internet en nieuwe media.

Fotografie: Frank Muller / Zorg in Beeld, Reinder Weidijk en Gemeente Velsen
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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 1 november 2014 tot en met 7 november 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.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
IJmuiden
Velserkade 3, oprichten vriescellen
(03/11/2014) w14.000540;
Velserduinweg
177,
vergroten 1ste verdieping (03/11/2014)
w14.000537;
Oranjestraat 98 (gemeentelijk monument), vervangen consoles balkons (05/11/2014) w14.000543.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 32, gebruiksvergunning
brandveilig
gebruik
(07/11/2014) w14.000552;
Kweekserslaan 21 8000 (provinciaal
monument), oprichten bergschuur
(05/11/2014) w14.000548;
Bosbeeklaan 22, kappen boom
(05/11/2014) w14.000545.
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 12, vergroten luifel (05/11/2014) w14.000549;
Ver Loren van Themaatlaan 7, kappen boom (03/11/2014) w14.000538;
Van Tuyllweg 34, vergroten 1ste verdieping (04/11/2014) w14.000542.
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 65, kappen boom

(05/11/2014) w14.000544;
Bloemendaalsestraatweg
152a,
wijzigen voorgevel (06/11/2014)
w14.000551.

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Velserbroek
De Zeiler 144, oprichten berging
(05/11/2014) w14.000550;
Dammersboog 170, uitoefenen bedrijfsvoering
vanuit
woonhuis
(04/11/2014) w14.000541.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

Velsen-Noord
Olieweg 6, brandveilig gebruik
(05/11/2014) w14.000547;
3e Rijksbinnenhaven, plaatsen 4
meerpalen incl. loopbrug en trap
(04/11/2014) w14.000539.

IJmuiden
Kennemerstrand 160, oprichten
van een paviljoen (16/09/2014)
w14.000426.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

Velsen-Noord
Olieweg ong., oprichten 2 bedrijfshallen (29/09/2014) w14.000452.

Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
Kanaaldijk ong., oprichten loods
(06/11/2014) w14.000181.
Driehuis
Hofdijklaan 57, plaatsen dakkapel (voorgevel) (05/11/2014)
w14.000399.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Liniepad 55, oprichten berging
(10/11/2014) w14.000410.
Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
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Besluiten
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 14 november 2014
gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien
op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten
en vergunningen. Belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend
tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest,
kunnen tegen dit besluit binnen een

termijn van 6 weken met ingang van
de dag na die waarop dit besluit ter
inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens
kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld. Het betreft:
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, reali-

seren tijdelijke parkeervoorziening
(10/11/2014) w13.000553.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Strandzeilwedstrijden, 3, 10 en 24
januari, 7 en 21 februari, 7, 21 en
22 maart 2015, op het strand van
IJmuiden (10/11/2014) u14.010747;
Sinterklaasintocht IJmuiden, 15 november 2014, locatie/route: Loswalkade, Kennemerplein, Marktplein,
Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te
IJmuiden (10/11/2014) u14.010910.

Verkoopvuurwerk artikel 2:56
APV
29,30,31 december 2014 Hagelingerweg 210, 2071 CN Driehuis, (10/11/
2014) u14.010881.
Filmopnamen artikel 2.12 APV
filmopnamen Publieke Werken op
begraafplaats De Biezen op 1 december 2014 (10/11/2014) u14.011146;
filmopnamen
Smeris
op
Loggerstraat/3e
Industriestraat
op 23 en 24 november 2014
(10/11/2014) u14.011164

Raadsplein 20 november 2014
Op donderdag 20 november 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje: inspreken inwoners/vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 23 oktober en 6 november 2014
5 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 2e Bestuursrapportage 2014 Velsen
7 Begroting 2015 Centraal Nautisch Beheer
8 Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014
9 Aanbevelingen rekenkameronderzoek inzake de Huisvuilcentrale (HVC)
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. 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: te-

lefonisch (0255-567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot uiterlijk woensdag 19 november 2014 tot 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 23 oktober en 6 november 2014
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2009
• Vijfde wijziging GR Milieudienst IJmond
• Verklaring van geen bedenkingen voor Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord
• Verklaring van geen bedenkingen voor Leeghwaterweg 1a te Velsen-Noord
• Primaire begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond Werkt!
• Verordening Jeugdhulp 2015
• Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015
• Verordeningen Participatiewet:
• Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
• Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
• Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
• Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
• Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
• Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
• Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015
• Begroting 2015 gemeente Velsen
• Belastingverordeningen 2015 gemeente Velsen
• Benoeming lid Rekenkamercommissie
• Benoeming lid Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond

