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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015

“quod bonum, faustum
fortunatumque sit”
Foto: Gemeente Velsen

Wij wensen u alles toe
wat goed, gelukkig en
voorspoedig moge zijn.

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2015
Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur
van Velsen u hierbij van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt
daarvoor in de plaats.

Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het gemeentehuis van Velsen gewijzigd:

Donderdag 25 december ( Eerste Kerstdag)
Vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag)
Woensdag 31 december ( Oudejaarsdag)
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Vrijdag 2 januari
Maandag 5 januari

Gesloten
Gesloten
Gesloten vanaf 16.00 uur
Gesloten
Open
Open vanaf 10.00 uur

Speciale Infopagina over
ondersteuning en zorg
In het hart van deze editie van de
Jutter/de Hofgeest vindt u de tweede speciale editie over de veranderingen in de zorg, jeugdhulp en ondersteuning op het vlak van werk
en inkomen, die op 1 januari 2015

ingaan. Lees over de vragen en zorgen van de cliëntenraad, van een
moeder die jeugdhulp heeft en van
de deelnemers aan het digitale burgerpanel van Velsen. (foto: Ministerie van WVS)

Gemeenteraad akkoord
met voorstel deelgebied
Grote Buitendijk
Het gebied de Grote Buitendijk/
Hofgeest ligt ten noordoosten
van Velserbroek en wordt begrensd door de rijkswegen A208
en A9/A22. Aan de zuidzijde
grenst het gebied aan de Dammersweg. De Grote Buitendijk
vormt de westgrens. De afgelopen jaren is er gewerkt aan de
planvorming voor woningbouw
in dit gebied.

De gemeenteraad heeft op donderdag 11 december 2014 besloten 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 staat positief achter de ontwikkeling van het deelgebied Hofgeest op basis van de uitgangspunten van het ontwerp-ontwikkelingsplan. De ontwikkelende
partijen in dit deelgebied gaan aan
de slag met de uitwerking van het
ontwerp-ontwikkelingsplan.
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Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag uitsluitend op 31 december 2014 van 18.00 uur tot 1 januari 2015 02.00 uur worden afgestoken.

Checklist (brand)veilig
het jaar uit voor gebouwen
De statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades zijn
gelegenheidsschades, dat wil zeggen

dat de daders niet alle consequenties
van hun daden overzien. Er is een
checklist ‘(brand)veilig het jaar uit’
opgesteld. Met 10 eenvoudig te realiseren maatregelen kunt u het preventieniveau van gebouwen aanmerkelijk verbeteren. U vindt deze
checklist op www.velsen.nl.

Geen vuurwerk
op schoolpleinen
Tijdens de jaarwisseling 2014/2015 is het verboden om vuurwerk af te
steken op schoolpleinen en de omgeving daarvan. De politie zal optreden
tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een
hechtenis van maximaal drie 3 maanden of een fikse geldboete.

Waarschuwing
Het Openbaar Ministerie, de politie
en de gemeente Velsen waarschuwen voor het gebruik van illegaal
vuurwerk, dat voornamelijk afkomstig is uit Oost-Europa. Dit vuur-

werk zorgt voor veel slachtoffers. De
straffen voor het bezit ervan zijn bovendien hoog. Voor meer informatie:
www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds maandag heeft Velsen er
weer 21 nieuwe Nederlandse ingezetenen bij. Ten overstaan van
burgemeester Weerwind hebben de Velsenaren, afkomstig uit
tien verschillende landen, tijdens
de landelijke Naturalisatiedag de
eed dan wel de belofte afgelegd.
Hiermee hebben ze officieel het
Nederlanderschap verkregen. Het
kleurrijke gezelschap werd feestelijk onthaald.

Burgemeester Franc Weerwind ging
in zijn toespraak in op de betekenis
van de Nederlandse nationaliteit en
op de bijzondere verbondenheid met
ons land die daarmee gepaard gaat.

Na het officiële gedeelte werden de
nieuwe Nederlanders getrakteerd op
een bezoek aan het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden.
15 december is het Koninkrijksdag, de verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden. Op die dag in
1954 kondigde koningin Juliana het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden af. Vandaar dat deze dag
is uitgeroepen tot landelijke Naturalisatiedag. Los van deze landelijke
feestdag vindt er in de gemeente om
de zes weken een naturalisatieceremonie plaats, waarbij inwoners de
Nederlandse nationaliteit verkrijgen.( foto: Reinder Weidijk)

Commissie Peijs ‘zeer
positief’ over waterzuivering
De riolering en rioolwaterzuivering zijn goed geregeld. Voorzitter Karla Peijs van de zogeheten
Visitatiecommissie Waterketen is
‘zeer positief’ over het samenwerkingsverband tussen de gemeenten en het waterschap. Dat staat
in het rapport, dat de commissie
vorige week heeft vrijgegeven.

In Kennemerland is een besparingsdoelstelling ingepland van 10 miljoen euro. Op de afvalwaterzuivering Velsen wordt voor het eerst in
Nederland een DEMON EssDe installatie ingebouwd. Deze innovatieve installatie zuivert niet alleen rioolwater efficiënter, maar levert ook
energie op. Ook werken Rijnland en
Velsen nauw samen met als doel om
te komen tot structurele verlaging
van maatschappelijke lasten en verbetering van de kwaliteit van de afvalwaterketen. Dat gebeurt door uitvoering van het project OAS, waarbij

Velsen zorgt voor het afkoppelen van
regenwater van de riolering. Hierdoor wordt minder schoon regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Dit gebeurt momenteel aan
de IJmuiderstraatweg en in de Ampèrestraat.
Waterschapsbestuurder
Hans
Schouffoer ziet de beoordeling als
een ‘bevestiging dat gemeenten en
waterschap op de goede weg zitten en ook tempo weten te houden’.
Ook wethouder Floor Bal van Velsen toont zich tevreden: “Landelijk wordt gesignaleerd dat gemeenten en waterschap resultaat boeken als het gaat om de 3 K’s van het
Bestuursakkoord Water.’’ De 3 K’s
staan voor: kostenvermindering,
kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheid. Het complete rapport van de
visitatiecommissie is terug te vinden op de website www.samenwerkenaanwater.nl.
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Bewonersavond over
grondwatersituatie
Tijdens de bewonersavond op 2 april
2014 over de grondwatersituatie in
Velsen-Noord is toegezegd om onderzoek te doen naar het grondwater. Daarbij was aangegeven dat
eind 2014 opnieuw een bewoners-

avond zou worden georganiseerd om
de uitkomsten van het onderzoek te
bespreken. Deze bewonersavond is
uitgesteld en zal worden gehouden
op donderdag 19 februari in Watervliet/De Mel.

Werk aan de weg
In januari 2014 is KWS Infra gestart met de werkzaamheden
aan de IJmuiderstraatweg. Wat
is de huidige stand van zaken?

Julianakade en omgeving
Er is hard doorgewerkt. Helaas
hebben de werkzaamheden, met
name de riolering nabij de Homburgstraat, vertraging opgelopen.
Nog deze week wordt de Julianakade gedeeltelijk opengesteld voor
het verkeer. Het gedeelte tussen de
Homburgstraat en de Willem Barendszstraat is geas-falteerd. De
parkeerplaatsen en het trottoir aan
de zijde van de woningen worden
afgerond, zodat de woningen voor
de feestdagen normaal bereikbaar
zijn. Verder is het plan de berm aan
de overzijde van de Julianakade op
te ruimen. De eerste meters van de
Homburgstraat blijven echter afgezet met bouwhekken. Het plan
is om in het nieuwe jaar meteen te
beginnen met de afronding van de

parkeerplaatsen, het fietspad aan
de zijde van De Geul en met het
opbreken van het laatste deel van
het project, vanaf de Willem Barendszstraat tot de Kennemerlaan.
Tussen de Van der Doesstraat
en de Homburgstraat
Vanwege weersomstandigheden is
het tot dusver nog niet gelukt om
op het gedeelte tussen de Van der
Doesstraat en de Homburgstraat
de asfaltdeklaag aan te brengen en
de belijning af te maken. Zodra dit
kan, zal hiermee worden begonnen.
De aannemer houdt u op de hoogte.
Tussen de De Noostraat en de
Van der Zwaagstraat
Het werkterrein van KWS Infra
en andere aannemers wordt opgeruimd. De aanleg van het Willebrordpark kan dan gestart worden.
De verhardingen achter de garageboxen aan de Willebrordstraat zijn
klaar voor de feestdagen.

Lichtjesfeest in IJmuiden
Het hagelde, het sneeuwde en het
was er zo koud... Maar dat weerhield ruim honderd mensen er afgelopen vrijdag niet van om naar
het Lichtjesfeest op Plein 1945 te
komen.

De belangstelling bleef vanwege
de harde wind achter op vorig jaar,
maar de sfeer was er niet minder om.
Muziek, een ouderwetse draaimolen en een prachtige kerstboom met
geschenken zorgden voor een war-

me aftrap van de kerstperiode. Burgemeester Franc Weerwind en wethouder Floor Bal waren erbij. Aan de
burgemeester de taak om de kerstboomverlichting rond 18.00 uur onder luid gejuich van de kleintjes te
ontsteken. Hij bedankte de initiatiefnemers en wenste een ieder fijne kerstdagen en een goede gezondheid in 2015. Na deze kersboodschap
zochten de bezoekers thuis hun warme stal weer op. (foto: Reinder Weidijk )

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!
De gemeente Velsen nodigt haar inwoners uit. Heeft u vragen over de
veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & inkomen? Kom dan naar
het speciale loket in het gemeentehuis – ook open op 2 januari – of
naar een van de markten in januari.

Tussen 15 december en 15 januari is er een speciaal loket in het gemeentehuis beschikbaar. U kunt terecht van maandag tot en met donderdag tussen
10 en 12 uur ’s morgens en tussen 2 en 4 uur ’s middags. Dat kan ook op vrijdag 2 januari 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd,
maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht.
In januari 2015 kunt u op de weekmarkten van Santpoort-Noord en IJmuiden en bij de Dekamarkt in Velsen-Noord uw vragen stellen aan wethouders en medewerkers van de gemeente Velsen. Dus heeft u vragen – kom
langs en stel ze!
Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari
09.00 – 13.00 uur
Vrijdag 16 januari
09.00 – 13.00 uur
Donderdag 29 januari 10.00 – 13.00 uur

Dekamarkt Velsen-Noord
Weekmarkt Santpoort-Noord
Weekmarkt IJmuiden
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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 6
december 2014 tot en met 12 december 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
Kotterkade ong., oprichten traforuimte (10/12/2014 ) w14.000605.
Driehuis

Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 38 t/m 60 en
Hageveldlaan 1 t/m 23, renoveren balkonhekwerken (11/12/2014)
w14.000607.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen
boom (09/12/2014) w14.000604.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 22, plaatsen dakkapel (11/12/2014) w14.000608.
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.
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:
IJmuiden
De Rijpstraat 18, plaatsen dakopbouw (19/09/2014) w14.000434;
Bik en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen dakopbouw (17/10/2014)
w14.000505.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 64, oprichten garage met kantoorruimte en kappen 4
bomen (17/10/2014) w14.000508.

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
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Willemsbeekweg 44, vergroten dakopbouw (10/12/2014) w14.000521;
Julianakade 104, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(10/12/2014) w14.000558;
Zandvoortstraat 56, veranderen zolder
en aanbrengen reclame (11/12/2014)
w14.000527;

Pruimenboomplein 74, plaatsen balkonbeglazing (16/12/2014) w14.000585.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 62, aanbouwen erker
en plaatsen erfafscheiding (11/12/2014)
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 25 bomen
(12/12/2014) w14.000563;
Bruno Klauwersstraat 7, kappen boom
(15/12/2014) w14.000595.
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 77, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(15/12/2014) w14.000525.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Broekerdreef 134-140, oprichten showroom (15/12/2014) w14.000532.
Liniepad 50, starten bed & breakfast
(15/12/2014) w14.000518.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Kofferbakmarkt, 27 september 2015,
Velserduinplein te IJmuiden (12/12/
2014) u14.012327;
Kerstsamenzang, 23 december 2014,
Plein 1945 te IJmuiden (15/12/2014),
u14.012080.
Standplaatsen artikel 5:18 APV
Tijdelijke uitbreiding verkoop loempia’s 25 en 26 december 2014,locatie
Sterbastion, Velserbroek (16/12/2014)
u14.012407;
Verkoop kipproducten op zaterdag van-
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Besluiten (vervolg)
af 1 januari 2015 tot 1 januari 2020, locatie Planetenweg ter hoogte van nummer 76A te IJmuiden (16/12/2014)
u14.012376.
Rommelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeekwijk, Eenhoornstraat 2
IJmuiden op 1 februari 2015 van 09:00
tot 15:00 uur (16/12/2014) u14.012359;
sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein
6 IJmuiden op 1 maart 2015 van 09:00
tot 15:00 uur (16/12/2014) u14.012355.
Ontheffing werken buiten reguliere
werktijden artikel 4:5 APV
Werkzaamheden (tussen 19.00 uur en

07.00 uur) voor de bouw van hoogspanningsmasten (nr. 15 en 16) op het terrein
van de golfbaan Spaarnwoude te VelsenZuid van 5 januari 2015 tot en met 25
maart 2015.
Ingetrokken Bouwvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft bouwvergunningen ingetrokken voor:
Ver Loren Van Themaatlaan 10 te Velsen-Zuid, BL 8-2009, plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterdakvlak;
Van Den Vondellaan 19 te Driehuis, deels
intrekken van BL 308-2007, veranderen

woning met uitbouw en plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterdakvlak;
Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid, deels
intrekken van BL 342-2008, plaatsen
groendrager en gemetselde erfafscheiding;
Cornwallstraat 10 te IJmuiden, BP 212009, veranderen bedrijfsgebouw;
Concordiastraat ong. te Velsen-Noord,
BP 68-2007, oprichten bedrijfsgebouw
met kantoor;
Van Ostadestraat 89 te IJmuiden, BP 932001, vergroten woning met dakopbouw;
Wijkerstraatweg 77 te Velsen-Noord, BP
216-2009, vergroten dienstcentrum;.
Hiëronymus van Alphenlaan 1 te Drie-

huis, BP 256-2004, veranderen zijgevel;
Valeriuslaan 7 te Driehuis, vergroten
1ste verdieping;
Concordiastraat ong. te Velsen-Noord,
BP 281-2008, oprichten bedrijfsgebouw;
Bakkerstraat 23 te IJmuiden, BP 7201999, vergroten woning met dakopbouw;
Spilbergenstraat 21 te IJmuiden, BP
834-2002, plaatsen dakopbouw;
Piet Heinstraat 62 te IJmuiden, BP 991997, vergroten woning met dakopbouw.
Het besluit tot intrekken van de vergunningen is op 2 december 2014 verstuurd.

Regelingen sportaccommodaties 2015
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2015 vastgesteld. Er zijn drie
regelingen: de Regeling sportterreinen 2015-2016; de Regeling sporthallen en gymlokalen 2015-2016 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2015.

De volledige regelingen zijn te vinden op www.velsen.nl (Bestuur&
Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd > sportbeleid of via Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)), www.sportloketvelsen.nl (sport
& gemeente > sportaccommodaties in Velsen), of www.zwembadvelsen.nl
(algemeen > huisregels).
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden).
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2015
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
- 16 jaar en ouder
€ 5,00
- Onder 16 jaar
€ 4,50
- Daluren
€ 4,50
Meerbadenkaarten:
-10 baden- kaarten
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
-25 baden- kaarten
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
-50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
-100 baden- kaarten
(prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis
(100 badenkaart vervalt per 1-4-2015)

Zwemles:
-Maandkaart kinderen, 2x per week, 30 min./45 min. € 45,45/ 68,20
-Maandkaart volwassenen, 1x per week
€ 36,90
-Losse les
€ 10,60
Sportterreinen 2015-2016 m.i.v. 1 juli 2015
- Voetbalveld
- Kunstgrasveld voetbal
- Kunstgrasveld hockey
- Honk- softbalveld
- Korfbalveld
- Handbalveld
- Rugbyveld
- Atletiekcomplex

€ 3.849,10
€ 11.547,30
€ 7.098,89
€ 3.078,50
€ 3.078,50
€ 2.314,90
€ 3.078,50
€ 13.304,75

Sporthallen 2015-2016 m.i.v. 1 juli 2015
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur € 43,50
- Competitie gebruik, per uur
€ 57,00
- Overige gebruikers, per uur
€ 47,50
Gymzalen 2015-2016 m.i.v. 1 juli 2015
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik,
per seizoen/uur
- Plaatselijke sportverenigingen
losse uren
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur
- Overige gebruikers losse uren

€ 400,00
€ 13,50
€ 492,00
€ 18,70

Legesverordening
Het college van burgemeester
en wethouders heeft in haar vergadering van 16 december 2014
vastgesteld de eerste wijziging legesverordening 2015 vastgesteld.

De wijziging treedt op 1 januari
2015 in werking.

Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de)

verordening is in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Een
uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij de balie
van het stadhuis. De verordening

wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
haar vergadering van 24 november 2014 heeft besloten:

- de vijfde wijziging van de gemeen-

schappelijke regeling Milieudienst
IJmond (nieuwe naam: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond) vast te stellen;
- de wijziging op 1 januari 2014 in
werking te laten treden.

Ter inzage
De tekst van gewijzigde gemeenschappelijke regeling Milieudienst
IJmond is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeen-

teblad is in te zien bij de balie van het
stadhuis. De verordening wordt ook
gepubliceerd op de website van de
gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Correctie op bekendmaking
Dit is een correctie de bekendmaking die op
23 januari in het gemeenteblad gepubliceerd
stond, maar per abuis zonder onderstaande
tekst geplaatst was.

Archiefverordening gemeente Velsen 2013
De gemeenteraad van gemeente Velsen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013
gelet op artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid
van de Archiefwet 1995
Besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van
de gemeentelijke organen, het aanwijzen en het
beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht
op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening).

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- het deel van de Breesaapstraat tussen de Oranjestraat en de Duinstraat te IJmuiden voor de duur van
de werkzaamheden gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of trekdieren of vee
door middel van het plaatsen van
rood-witte hekken voorzien van de
borden met code C1 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- het deel van de Frogerstraat tussen de Oranjestraat en de Ir. Justus Dirksstraat te IJmuiden voor de
duur van de werkzaamheden in te
stellen als een eenrichtingsweg door
middel van het plaatsen van de borden met code C2 en C3 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een parkeerverbod in te stellen aan
de noordoostelijke zijde van de Biken Arnoldkade, op het gedeelte tussen de Frogerstraat en de Breesaapstraat, te IJmuiden door middel van
het plaatsen van de borden met co-

de E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van
het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inlog-

gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Deze advertentie is bedoeld als extra
service.

Medelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 16 december 2014 vastgesteld:

De heffingsambtenaar heeft op 16 december 2014 de volgende besluiten
vastgesteld:

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingdeurwaarder;
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar;
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar (Burgerzaken);
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar;
Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen;
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder;
Aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten;
Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen;
Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheid college;

- Mandaatbesluit van de ambtenaar belasting me de heffing beslissing op bezwaar- en beroepschrift;
- Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure.
Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de) verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te
zien bij de balie van het stadhuis. De verordening wordt ook gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen.
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Velsenaren aan het woord
Dit is de tweede speciale editie over de veranderingen in de zorg,
jeugdhulp en ondersteuning op het vlak van werk & inkomen, die
op 1 januari 2015 ingaan. Nu komen de inwoners van Velsen aan
het woord – wat merken zij van die veranderingen, en waar hebben ze vragen of zorgen over?

U leest twee interviews met direct betrokkenen, en wat de uitkomsten
zijn van het laatste digitale Burgerpanel over dit onderwerp. We kondi-

gen aan dat wethouders en ambtenaren een maand lang te vinden zijn
bij het speciale zorgloket in het gemeentehuis, en in januari 2015 op
verschillende weekmarkten in de gemeente.
Tot slot krijgt u een overzicht van wat er binnen de gemeente allemaal
geregeld is, om op 1 januari klaar te staan voor iedereen die vragen heeft
over zorg, jeugdhulp en over werk & inkomen.

Veranderingen in de bijstand

In gesprek met Cliëntenraad Velsen
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. De naam verandert én de regels veranderen. Dit is belangrijk voor iedereen die een bijstandsuitkering krijgt. Hoe kijkt de Cliëntenraad Velsen naar de toekomst?

De Cliëntenraad Velsen bestaat momenteel uit 9 leden. Zij zetten zich in
voor de belangen van mensen in de gemeente Velsen die een uitkering ontvangen op bijstandsniveau. De leden van de cliëntenraad weten waar ze het
over hebben, want ze hebben er zelf ook mee te maken. Voor deze Nieuwsbrief spraken we met Hans de Groot (voormalig scheepskok en wereldreiziger), Eggy Smits (vroeger receptioniste/telefoniste, nu werkt ze in deeltijd in de gehandicaptenzorg) en Wil Zijlstra (tot aan de crisis 25 jaar lang
hét visitekaartje van een grote damesmodewinkel).
Veel regels
Wil: “Als je een vaste baan hebt, dan ben je onafhankelijk. Je bepaalt zelf
wat je wel of niet doet. Nu ik een bijstandsuitkering ontvang, heb ik te maken met heel veel regels. Om van een uitkering te moeten leven, dat voelt
heel akelig. Liever had ik weer een baan, maar dat lukt slecht op mijn leeftijd. Maar ik ben blij dat ik me sinds kort voor de Cliëntenraad kan inzetten.
Ik kan zo weer iets betekenen voor de samenleving.”
Niet meer vanzelf
“Er gaat veel veranderen voor mensen met een bijstandsuitkering”, vertelt Hans. ”Daarover zou wel wat meer gecommuniceerd kunnen worden.
Ik ben bang dat sommige veranderingen als een onaangename verrassing
zullen komen. Dat mensen bijvoorbeeld rekenen op een langdurigheidstoeslag. Die werd voorheen automatisch uitgekeerd als je langer dan drie jaar
bijstand had. Na 1 januari bestaat die toeslag niet meer. Je moet dan een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Je krijgt het dus niet vanzelf. Of en
hoeveel toeslag je krijgt, staat niet bij voorbaat vast.”
Liever wat makkelijker
Hans: “Het zijn regels van het Rijk, die de gemeenten moeten uitvoeren.
Het voorbeeld van de individuele toeslag betekent voor gemeenten dat ze
daar een administratie voor moeten opzetten. Volgens mij zitten ze daar
niet op te wachten in het gemeentehuis … Juist nu er zoveel extra taken zijn
voor gemeenten, zou het niet moeilijker maar makkelijker moeten worden
om die uit te voeren.”
We weten voor wie we het doen
Eggy: “Wij zijn in Velsen natuurlijk niet de enigen die met de veranderingen
te maken krijgen. Daarom zijn er landelijk cursussen en trainingen voor clientenraden. Zo hoor je wel eens wat uit andere delen van het land. Overal

Hans Kok in gesprek met Eggy Smits. (foto: Reinder Weidijk)

zoeken gemeenten naar manieren om in te spelen op de veranderingen in
de zorg en op het gebied van werk en inkomen. Velsen doet het zo slecht nog
niet. Natuurlijk hebben we altijd wel wat op- en aanmerkingen. Maar we
weten dat er naar ons geluisterd wordt, en we weten voor wie we het doen.
Daarom blijven we ons inzetten voor Velsenaren met een uitkering.”
U vindt de Cliëntenraad Velsen onder www.velsen.nl > Bestuur-Organisatie > College-van-BW > Adviescommissies

Vragen? Kom langs!
Velsen heeft een speciaal loket geopend voor al uw vragen over de
veranderingen in de zorg. Daar kunt u van 15 december tot 15 januari
terecht van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur ’s morgens en tussen 2 en 4 uur ’s middags, en op vrijdag 2 januari. Op deze
tijden zit daar speciaal iemand voor u klaar. Op de andere openingstijden van het gemeentehuis bent u natuurlijk ook van harte welkom
met uw vragen.
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Digitaal burgerpanel Velsen
Weten de inwoners van Velsen dat de gemeente nieuwe taken krijgt
op het gebied van ondersteuning, zorg en werk & inkomen? Wat betekent dat voor hen? Zouden zij mensen in hun buurt willen of kunnen helpen? Hebben ze de speciale editie gezien over de veranderingen in de zorg in de Jutter/Hofgeest van eind oktober en wat vinden
ze daarvan? In oktober 2014 kregen de leden van het digitale burgerpanel van Velsen daar vragen over. Hieronder leest u wat het onderzoek heeft opgeleverd.

Kennis, vragen en vertrouwen
Bijna iedereen weet dat taken van de Rijksoverheid overgaan naar de gemeenten. Bijna een kwart denkt dat deze veranderingen van invloed zijn op
hun eigen dagelijks leven. En veel mensen kennen wel iemand die met de komende verschuiving van verantwoordelijkheden te maken krijgt.
Over die veranderingen hebben de meeste mensen geen vragen, maar ongeveer een kwart wel. Die vragen gaan vooral over de indicatie voor zorg, de eigen bijdrage in de kosten en over de keuze van een zorgaanbieder. Meer van
de helft van hen weet niet goed waar ze moeten zijn voor de antwoorden.
Ruim een derde heeft er wel enig vertrouwen in dat de gemeente goed is
voorbereid op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ongeveer evenveel mensen kunnen dat niet inschatten of hebben er geen mening over.
Ruim een kwart heeft er niet of nauwelijks vertrouwen in. Velen van hen geven aan dat ze er te weinig of niets over hebben gehoord, gelezen of ontvangen.
Betrokkenheid en zorgen
Wat vooral naar voren komt uit de reacties is, dat de inwoners van Velsen erg
betrokken zijn bij hun vrienden en familie – vooral als het dan gaat om ouderen, jongeren en mensen met een handicap. Op dit moment is hun hulp en
ondersteuning goed geregeld en mensen weten niet of dit ook zo blijft als na
1 januari deze verantwoordelijkheid naar de gemeente verschuift. Deze onzekerheid wordt ook gevoed doordat de gemeente minder geld krijgt vanuit
het Rijk. Zij hopen vooral dat de communicatielijnen korter worden als de
gemeente verantwoordelijk wordt. Verder blijkt uit de reacties dat veel mensen met de veranderingen te maken krijgen, omdat ze zelf een baan hebben
in bijvoorbeeld de thuiszorg of jeugdhulpverlening.
Hulp geven of zoeken
Ruim een derde is niet alleen bereid om hulp te bieden aan buurtgenoten,
maar doet dat al. Anderen zeggen dat ze hun buurtgenoten wel zouden willen
helpen, maar niet weten wie welke hulp nodig heeft. Sommigen geven aan
dat zij zelf hulp nodig hebben of al op hoge leeftijd zijn; om die reden kunnen
ze een ander niet helpen.
Er zijn verschillende organisaties of websites waar inwoners terecht kunnen als zij (informatie over) hulp zoeken. Dan kan het over grote of kleine zaken gaan – van langdurige zorg voor een ander tot af en toe een boodschap-

Wat is een burgerpanel?
Sinds vier jaar (eind 2010) heeft de gemeente Velsen een digitaal Burgerpanel – een groep van ongeveer 2300 inwoners van alle leeftijden, die 4
tot 6 keer per jaar een reeks vragen kan beantwoorden. Het is een extra
middel om inwoners van Velsen te betrekken bij het beleid en het bestuur
van de gemeente. Het bureau DUO Market Research voert de onderzoeken uit. Op deze vragenserie hebben bijna 1400 mensen gereageerd. Na
een kleine correctie zijn de antwoorden representatief voor heel Velsen.
je doen. BUUV is daarvan het best bekend en ‘Verbeter de buurt’ het minst.
BUUV is overigens ook een organisatie waarbij u heel eenvoudig een eenvoudige hulpvraag kunt indienen of kunt zien of er een hulpvraag in uw buurt is.
Informatie en interesse
In oktober 2014 zat er een speciale editie over de veranderingen in de zorg in
de Jutter/de Hofgeest. De meeste mensen hadden die niet gezien en slechts
een kleine groep had hem ook gelezen. Van deze laatste groep vond ongeveer
de helft de informatie van goed niveau en de hoeveelheid informatie precies
goed. Sommige mensen vonden het te veel en anderen vonden het juist weer
te weinig.
Er is wel behoefte aan informatie. Voor de helft van de mensen is de Jutter /de Hofgeest dan de belangrijke informatiebron, hoewel die niet bezorgd
wordt bij mensen die een nee/nee-sticker op de brievenbus hebben. Bijna
driekwart wil graag informatie krijgen via een digitale nieuwsbrief. (foto: gemeente Velsen)

Informatie, advies en handige tips
Voor vragen over langdurige zorg, voor jeugd en volwassenen, en over de
veranderingen in de Awbz/Wmo kunt u kijken op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Daar is de website Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd
aan gekoppeld. Via telefoonnummer 0800 0126 kunnen (ouders van) clienten met vragen terecht en bij het Meldpunt ‘het juiste loket’, als ze het
goede loket niet kunnen vinden.

U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de
IJmond – voor alle ouders, opvoeders en jeugdigen, die vragen hebben over
opvoeden en opgroeien. www.cjgijmond.nl, info@cjgijmond.nl en telefoonnummer 088-995 83 55.

Bent u op zoek naar een instantie in Velsen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn of wonen? Kijk dan eens op www.hulpwijzervelsen.
nl; daar staan ze allemaal. U kunt er vragen stellen, op onderwerp kijken
en verhalen van anderen lezen.
Zoekt u iemand om een klusje te doen of wilt een ander wel eens helpen?
Ga dan naar www.BUUV.nu. BUUV draait om dingen die je als buurt- of
stadsgenoten voor elkaar kunt doen. Het is de buurtmarktplaats voor en
door bewoners van de IJmond.
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Veranderingen in de bijstand
• De kostendelersnorm: als u een woning
deelt met één of meer volwassene(n), dan
wordt uw bijstandsuitkering daar op aangepast. De gedachte is namelijk dat als er meer
personen in één woning wonen, zij de kosten
kunnen delen.
• De langdurigheidstoeslag vervalt, de individuele inkomenstoeslag komt daarvoor in de
plaats. Er zijn regels waar u aan moet voldoen
om voor deze toeslag in aanmerking te komen.
U moet de toeslag elk jaar zelf aanvragen.
• Bijzondere bijstand: vanaf 1 januari mag
de gemeente geen ‘categoriale bijzondere bijstand’ meer uitkeren. Dit is bijstand voor een
speciale ‘categorie’. Als u bijvoorbeeld voldeed
aan de regels voor bijstand voor sociaal-cultu-

rele activiteiten, dan hoefde u niet te bewijzen
dat uw kind daarvan naar voetbal ging. Vanaf 1 januari moet u dat wel. Als u na 1 januari bijstand nodig hebt voor zulke activiteiten,
dan kunt u die aanvragen via de ‘gewone’ individuele bijzondere bijstand. U moet dan – van
tevoren – aantonen dat u de kosten echt moet
maken.
• Arbeidsverplichtingen en strengere regels: wie een bijstandsuitkering heeft, heeft
meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zoveel mogelijk aan moet
doen om weer aan het werk te komen of om
actief mee te doen in de samenleving. In de
Participatiewet zijn deze arbeidsverplichtingen uitgebreid beschreven. Wie zich er niet

aan houdt, krijgt (tijdelijk) een korting op de
uitkering of zelfs (ook tijdelijk) helemaal geen
uitkering.
• De tegenprestatie: als u een uitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit is onbetaald werk, bijvoorbeeld voor klussen die worden aangeboden
door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen.
Deze veranderingen staan uitgebreider beschreven in de folder WWB en Participatiewet.
U kunt de folder ophalen bij de balie in het gemeentehuis of downloaden via www.velsen.nl,
op de homepage, bovenin, onder ‘Hoe verandert
mijn zorg?’.

Vragen over jeugdhulp

ken je verkeerde adviezen en weet je wat je kind wel of niet helpt.
Hulp vinden
Er zijn ook gesprekken geweest die ons wél hebben geholpen. Met Megakids in Haarlem, bijvoorbeeld, en met een medewerkers van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. We zijn nu blij met twee zzp’ers, die we
bekostigen uit het pgb (persoonsgebonden budget). Zij kunnen het goed
vinden met onze zoons en zijn flexibel. Ze helpen ons al jaren waar het nodig is: halen, brengen, voetballen, naar het zwembad of een gezellige avond.
Gemeente
Inmiddels heb ik een gesprek gehad met een beleidsadviseur van de gemeente Velsen. Ik weet nu hoe de overdracht van onze dossiers zal gaan. Ik
hoop dat er in het algemeen wat meer ruimte komt bij de besteding van een
pgb en dat de regels wat soepeler worden.

Petra Dekker stuurde de gemeente Velsen e-mails. Ze maakt zich
zorgen. Haar drie zoons maken gebruik van jeugdhulp, waarvoor de
gemeente na 1 januari verantwoordelijk is. kan ze er vanuit gaan dat
de hulp die ze ontvangt na 1 januari onveranderd door gaat?

Jammer genoeg ging er iets mis en kreeg Petra nooit een echt antwoord op
haar mails. Maar als je Petra spreekt, dan weet je al gauw dat ze daar geen
genoegen mee neemt. “Vroeger was ik niet zo mondig, hoor. Ik ging toen
uit van andermans deskundigheid. Door de ervaring die je in de loop der
jaren opbouwt, word je zélf deskundig. Er gebeurt zoveel wat niet goed is,
met soms zulke grote gevolgen. Ik heb geleerd om op zoek te gaan naar oplossingen en niet makkelijk los te laten. Dus heb ik een bericht op twitter
gezet toen ik geen antwoord kreeg op mijn e-mails, met resultaat! Er volgde een gesprek dat veel heeft opgehelderd. Niet al mijn zorgen zijn weg, dat
kan ook niet, maar ik voel me wel serieus genomen.
Drie jongens met autisme
Ik heb drie jongens, de oudste is 18, de tweeling is 16. Ze hebben alle drie
autisme, één zoon in combinatie met ADHD. Toen ze klein waren, merkten we wel dat het bij ons anders ging dan in andere gezinnen, alsof we allemaal een verschillende taal spraken. Toen we wisten wat er aan de hand
was, kwamen we in contact met grote organisaties. We verwachtten hulp,
maar we liepen tegen onkunde en protocollen aan. Na verloop van tijd her-

School
Wat blijft, is dat je het pgb niet mag besteden aan onderwijs. Ook als kinderen niet naar school kunnen, mag je met het pgb geen onderwijsbegeleiding inhuren. Onze kinderen hebben moeite om te passen in het onderwijssysteem. In sommige periodes lukte het wél om naar school te gaan.
Door autisme en angsten ging het dan toch weer fout en kwamen ze thuis
te zitten. Dat is lastig in Nederland, want een kind hoor je onderwijs te bieden binnen een schoolgebouw. Ik zou graag zien dat er meer aandacht is
voor ‘thuiszitters’. Via social media proberen we ouders van thuiszitters te
helpen en de politiek aan te spreken.
Spannend
Het blijft spannend voor ons hoe de herindicatie zal uitpakken volgend
jaar. We zijn daarin vast niet de enigen. Tot die tijd zal er niets veranderen. Maar kunnen we daarna nog ‘onze’ zzp’ers blijven inschakelen, is bijvoorbeeld een belangrijke vraag. Want die zijn voor ons onmisbaar.’’ (foto:
Reinder Weidijk)

Vastlopers en thuiszitters
Petra Dekker coacht ouders van kinderen met autisme: www.coachaut.nl,
werkt samen met de Stichting Jera ouder en kind, aan ontmoetingen tussen ouders, grootouders en andere betrokkenen rondom autisme en zet zich
in voor ‘vastlopers en thuiszitters’ (kinderen die niet naar school kunnen).
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Stel uw vragen aan de gemeente
Wie vragen heeft over veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & inkomen kan tussen 15 december en 15 januari bij een speciaal loket in
het gemeentehuis. Van maandag tot en met donderdag en ook op vrijdag 2 januari.

Van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur ’s morgens en tussen
2 en 4 uur ’s middags kunt u al uw vragen stellen en ook op vrijdag 2 januari 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd, maar u kunt
ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis uw vragen stellen.
In januari 2015 kunt u buiten, bij de weekmarkten en bij de Dekamarkt,
uw vragen stellen aan wethouders en medewerkers van de gemeente Velsen.
Ze staan in Velsen-Noord, Santpoort-Noord en IJmuiden. Heeft u vragen?
Kom in gesprek!
De gemeente probeert haar inwoners zo goed mogelijk te informeren over de
komende veranderingen, maar kan zich voorstellen dat er toch nog dingen
onduidelijk zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek bij het digitale Burgerpanel,
elders in deze speciale editie. Kom naar Velsen-Noord, Santpoort-Noord of
IJmuiden en stel uw vragen!
Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari
Vrijdag 16 januari
Donderdag 29 januari

09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord
09.00 – 13.00 uur Weekmarkt Santpoort-Noord
10.00 – 13.00 uur Weekmarkt IJmuiden

De drie decentralisaties
Iedereen die vanaf 1 januari 2015 een beroep doet op de gemeente
Velsen voor (vragen over) maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
jeugdhulp (Jeugdwet) en werk & inkomen (Participatiewet) wordt
geholpen. Wat moest de gemeente hier allemaal voor doen? Hieronder een paar recente mijlpalen op datum.

29 september 2014 – contracten Wmo
Op 29 september zijn de contracten voor de Wmo 2015 ondertekend; het
zijn de gemeentelijke afspraken met 31 zorgaanbieders in de regio. Daardoor kunnen de Wmo-klanten in 2015 tot de einddatum van hun indicatie
dezelfde hulp en ondersteuning krijgen als in 2014, zoveel mogelijk van dezelfde zorgaanbieders.
22 en 27 oktober 2014 – Sociaal wijkteams
Komt u er zelf niet uit met vragen over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen,
zorg voor uzelf of voor een ander, of over het huishouden? Het Sociaal
wijkteam Velsen kan u daarbij helpen; zij zijn dichtbij en zoeken samen
met u naar een oplossing. Zij leggen contacten waar dat nodig is. Zodat u
daarna weer zelf verder kunt.
Op 22 oktober zijn twee Sociaal wijkteams gestart voor Zee- en Duinwijk
& IJmuiden-West, en voor IJmuiden-Noord & -Zuid. Vijf dagen later, op
27 oktober, zijn de andere twee Sociaal wijkteams met hun voorbereidingen gestart. Zij gaan werken in Velserbroek / Velsen-Noord, en in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord & -Zuid en de Spaarndammerpolder. Begin
2015 zijn er vier Sociaal wijkteams voor de hele gemeente.
U bereikt het Sociaal wijkteam via 088-8876970 of via contact@swtvelsen.nl. Of u belt het Klant Contact Centrum van de gemeente: 140255 (dit
is een ‘verkort’ telefoonnummer; u heeft geen netnummer nodig).

23 oktober 2014 - Verordeningen
Op 23 oktober zijn de verordeningen Jeugd, Participatie en Wmo vastgesteld. Verordeningen zijn de lokale vertaling van landelijke wetten en regels. Gemeenten zijn verplicht om die te maken; het zijn formele gronden
waar het beleid op wordt gebaseerd. U vindt de verordeningen onder www.
velsen.regelingenbank.nl.
31 oktober 2014 – contracten Jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp
in en rondom het gezin, met uitzondering van de langdurige zorg. Jeugdigen die op 31 december 2014 in zorg zijn, behouden deze in 2015. Als de indicatie in 2015 afloopt, dan bespreekt de gemeente met de cliënt een herindicatie. Op 31 oktober zijn de contracten Jeugdhulp ondertekend met ca.
40 aanbieders van jeugdhulp.
Laatste kwartaal 2014
Brieven – Mensen die een persoonsgebonden budget Jeugd hebben en clienten in de Wmo hebben in het laatste kwartaal van 2014 een brief van de
gemeente gehad. Daarin staat dat de indicaties in het algemeen geldig blijven tot hun einddatum. De gemeente neemt in 2015 contact met hen op om
de situatie en een nieuwe indicatie te bespreken. De brieven staan op www.
velsen.nl onder het kopje ‘Hoe verandert mijn zorg?’.
Velsen is klaar voor de start
Dit alles betekent dat Velsen klaar is voor de start. Vanaf 1 januari 2015
kan Velsen haar inwoners helpen bij hun vraag om ondersteuning, hulp en
zorg.

