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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.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015
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Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis van Velsen gewijzigd:

Donderdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten 
Woensdag 31 december ( Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Vrijdag 2 januari   Open 
Maandag 5 januari   Open vanaf 10.00 uur

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 gemeente-
huis 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 vrij-
dag 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 IJmui-
den en bij de Dekamarkt in Velsen-Noord uw vragen stellen aan wethou-
ders 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 Dekamarkt Velsen-Noord 
Vrijdag 16 januari  09.00 – 13.00 uur Weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari  10.00 – 13.00 uur  Weekmarkt IJmuiden

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!

Betalen parkeermeters
Vanaf 1 januari 2015 is het in Ne-
derland niet langer mogelijk 
met de chipknip te betalen. Dat 
betekent ook dat bij de parkeer-
meters in Velsen de chipknip 
niet meer gebruikt kan worden. 
Het blijft wel mogelijk om met 
muntgeld te betalen.

Daarnaast is er de mogelijkheid 
om te betalen met de mobiele te-
lefoon, het zogenoemde belpar-

keren. Om te kunnen belparke-
ren dient u aangesloten te zijn bij 
een aanbieder van belparkeren. 
Op de website www.shpv.nl/dien-
sten vindt u een overzicht van de-
ze aanbieders.

Ter voorkoming van vuurwerk-
schade worden overigens de par-
keermeters in Velsen op 29 de-
cember uitgezet en op 5 januari 
weer in bedrijf genomen.
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Lever uw frituurvet in!
Per huishouden gebruiken we 
gemiddeld 9 kilo frituurvet om 
bijvoorbeeld frites of oliebol-
len te bakken. Van gebruikt fri-
tuurvet kan echter biobrand-
stof voor de auto worden ge-
maakt

Lever daarom uw frituurvet in en 
geef dit afval een tweede leven.
Van 9 kilo frituurvet kan 120 ki-
lometer worden gereden op bio-
brandstof. De moeite waarde dus. 

Hoe inleveren?
Inleveren is gemakkelijk. Dit doet 
u door het afgekoelde frituurvet 
terug te gieten in de originele ver-
pakking of in een lege plastic fles. 
Sluit de verpakking goed en neem 
‘m mee naar het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation/milieustraat. 

Zie voor adresgegevens en ope-
ningstijden www.hvcgroep.nl.

Afvalcontainers en
prullenbakken dicht
Containers voor oud papier en 
plastic afval zijn op dinsdag 30 
en woensdag 31 december 2014 
tijdelijk gesloten. Dit ter voorko-
ming van vuurwerkschade.

Vrijdag 2 januari 2015 kunt u weer 
gebruik maken van de containers. 
Ook zijn er in IJmuiden en Velser-
broek diverse prullenbakken op 
straat met deksels afgesloten. Even-
als de meeste houders met zakjes 
voor hondenpoep.

Kerstbomeninzameling
Op woensdag 7 januari kunnen kerstbomen op de daarvoor bestem-
de locaties worden ingeleverd om verbrand te worden. Elke ingele-
verde boom is 50 eurocent waard. Als je veel bomen hebt, kom ze 
dan direct brengen naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
IJmuiden  Kennemerplein, 
 Plein 40-45 en Canopusplein 13.00 tot 16.00 uur
IJmuiden  Heerenduinweg (brandplaats)  13.00 tot 18.30 uur 
Velsen-Noord Stratingplantsoen   13.00  tot 16.00 uur
Velserbroek Vestingplein    13.00 tot 17.00 uur
Velsen-Zuid Brandweerkazerne   13.00 tot 16.00 uur
Driehuis  Driehuizerkerkweg naast de kerk  13.00 tot 16.00 uur
Santpoort-Zuid  naast het station   13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg/
  Burgemeester Weertplantsoen  13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg (brandplaats) 13.00 tot 18.30 uur

Kerstboomverbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 10 januari 2014 neemt HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee, die om 8.00 uur bij de verzamelplaats voor de 
groene en grijze afvalbakken of bij de ondergrondse containers zijn neer-
gezet.

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.

Geen vuurwerk op school-
pleinen
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. De politie zal optreden tegen 
degenen, die dit verbod overtreden. 
Overtreding kan leiden tot een hech-

tenis van maximaal 3 maanden of 
een fikse geldboete. 

Illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie, de politie 
en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk, dat voornamelijk afkom-
stig is uit Oost-Europa. Dit vuur-
werk zorgt voor veel slachtoffers. De 
straffen voor het bezit ervan zijn bo-
vendien hoog. Voor meer informatie: 
www.politie.nl/onderwerpen/vuur-
werk.

(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 
zeggen dat de daders niet alle con-

sequenties van hun daden overzien. 

Er is een checklist ‘(Brand)veilig 
het jaar uit’ opgesteld. Met 10 een-
voudig te realiseren maatregelen 
kunt u het preventieniveau van ge-
bouwen aanmerkelijk verbeteren. 
U vindt deze checklist op www.vel-
sen.nl.

Afvalinzameling
rond de feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de af-
valbrengstations zijn gesloten.

Wanneer uw inzameldag op ge-
noemde feestdagen valt, wordt uw 
afval op een andere dag opgehaald. 
Kijk op de digitale afvalkalender 
via www.hvcgroep.nl of de HVC af-

val-app wanneer dit is. Deze app 
is gratis te downloaden in de App-
store en Google Play. Met de app 
kunt u eenvoudig via uw smartp-
hone nakijken op welke dag uw af-
val wordt ingezameld. Ook is het 
mogelijk een berichtje te krijgen 
op de dag dat uw container wordt 
geleegd. Handig tijdens feestda-
gen.
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Uitbreiding overslag
De gemeente Velsen zal de be-
perkingen met betrekking tot 
de overslagcapaciteit bij de 
sluizen uit het bestemmings-
plan Zeezicht moeten  schrap-
pen.  Zo oordeelde de Raad van 
State vorige week woensdag 17 
december.  Dat betekent dat al-
le verleende milieuvergunnin-
gen onbeperkt kunnen worden 
toegepast. 

Bestemmingsplan Zeezicht
De uitspraak is richtinggevend 
voor toekomstige ontwikkelin-
gen, vooral in de Averijhaven. Di-
verse bedrijven waaronder het 
Havenbedrijf Amsterdam, OBA 
en Rietlanden Terminals BV wa-
ren naar de rechter gestapt omdat 
ze het niet eens waren met de be-
perkende planvoorschriften m.b.t. 
het lichteren van zeeschepen.  
Lichteren betekent het lichter 
maken van de zeeschepen door la-
ding over te laden op andere sche-
pen, zodat het schip minder diep-
gang krijgt en daardoor veilig door 
het Noordzeekanaal kan varen. De 
rechter stelde de partijen in het 

gelijk. Ook zijn er partijen in be-
roep gegaan vanwege de gebruiks-
mogelijkheden van strandhuisjes 
en horeca. Soms werd gepleit voor 
een beperking en andere keer 
voor een verdere uitbreiding. In 
al deze gevallen is de gemeente in 
het gelijk gesteld en geldt die rege-
ling zoals de gemeenteraad die in 
het bestemmingsplan in eerste in-
stantie heeft vastgesteld.

Uitspraak 
De uitspraak van de Raad van Sta-
te biedt  duidelijkheid voor toe-
komstige planvorming in dit ge-
bied. “We hebben alles op alles ge-
zet om de mogelijkheden voor re-
creatie en groen met dit bestem-
mingsplan in de toekomst ze-
ker te stellen. Op sommige pun-
ten is dat gelukt. Voor alle partij-
en is nu helder wat de mogelijkhe-
den en beperkingen zijn. We gaan 
nu met de partners kijken hoe we 
op een constructieve wijze de-
ze uitspraak van de Raad van Sta-
te vorm kunnen geven”, aldus ver-
antwoordelijk wethouder Ronald 
Vennik.

Uitvoering
Landschapsbeleidsplan 
Velsen
Vanaf 5 januari a.s. start de ge-
meente met een viertal projec-
ten uit het Landschapsbeleids-
plan Velsen. Dit zijn in volgorde:

•	De	aanleg	van	een	amfi	bieënpoel	
op de hoek Biezenweg / Rijksweg 
(poel1).

•	Het	verfl	auwen	van	de	oevers	van	
de Schipbroekerbeek en de aan-
leg	 van	 een	 amfi	bieënpoel	 in	 het	
gebied tussen het Groenelaantje 
en de spoortunnel (locatie 2). 

•	Het	 vervangen	 van	 de	 beschoei-
ing in de Schipbroekerbeek langs 
de Santpoortse Dreef (vanaf Ha-
gelingerweg tot afrit N208) door 
een natuurlijke oever (locatie 
Schipbroekerbeek 1). 

•	Het	verfl	auwen	van	de	oevers	van	
de Bosbeek ten westen van de 
Wüstelaan (locatie Bosbeek). 

Deze ingrepen komen ten goede 
aan de ontwikkeling van waarde-
volle fl ora- en fauna langs de be-
ken. De poelen vormen  belangrij-
ke leef- en voortplantingsgebieden 
voor	amfi	bieën.	De	projecten	wor-
den allen – als het weer meezit – in 
januari uitgevoerd. De werkzaam-
heden bij de Bosbeek en Sant-
poortse Dreef worden pas in de 
tweede helft van januari opgepakt.

Santpoortse Dreef gedeeltelijk 
afgesloten
Ten behoeve van de werkzaamhe-
den zal op zaterdag 24 januari 2015 
de Santpoortse Dreef tussen de ro-
tonde Hagelingerweg en de afrit 
van de N208 worden afgesloten. 
Het verkeer wordt  middels bebor-
ding omgeleid. Buslijn 3 zal op deze 
dag niet rijden.

Diamanten echtparen
in het zonnetje gezet
2014 was het jaar van een ongekend aantal diamanten echtparen in Velsen. 
Maar liefst zestig echtparen waren dit jaar 60 jaar getrouwd. Zij waren vori-
ge week woensdag allemaal door de gemeente uitgenodigd om dit feestje in 
Villa Westend in Velserbroek te vieren. Gasten, die deze locatie niet op eigen 
gelegenheid konden bereiken, werden opgehaald. Dertig diamanten koppels 
maakten gebruik van de uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd 
door burgemeester Franc Weerwind, die zichtbaar genoot van hun verha-
len. De overige genodigden zegden af. Veelal om gezondheidsredenen. (foto: 
Reinder Weidijk)

Vrije tekst regel 1
Vrije tekst regel 2 07 Oktober 2014

Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden.
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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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
december  2014 tot en met 19 de-
cember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Scheldestraat 101, wijzigen buitenge-
vel (15/12/2014) w14.000614
Breesaapstraat ong. en Frogerstraat 
ong., oprichten 20 eengezinswonin-
gen (19/12/2014) w14.000621
Willemsplein 2-14, President Steyn-
straat 2-10, S.P. Kuyperplantsoen 72-
78, oprichten 14 eengezinswoningen 

en 6 starterswoningen (19/12/2014) 
w14.000622

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 1, kappen boom 
(14/12/2014) w14.000610
Duin- en Kruidbergerweg ong., ver-
vangen hekwerk (16/12/2014) 
w14.000619

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 21, uit-
breiden achtergevel (15/12/2014) 
w14.000609
Van Dalenlaan ong., plaatsen 2 

fietsenstallingen (16/12/2014) 
w14.000615
Ver Loren van Themaatlaan t.o. nr. 
3, vervangen metselwerk toegangs-
poort (16/12/2014) w14.000616
Bloemendaalsestraatweg 152, wij-
zigen voorgevel (16/12/2014) 
w14.000617.

Velserbroek
Westbroekerweg 132, kappen boom 
(16/12/2014) w14.000618

Velsen-Noord
Banjaertstraat 1, legaliseren 4 koloms 
hefbrug (15/12/2014) w14.000612
Banjaertstraat 1, dichtmetselen gara-
gedeur (15/12/2014) w14.000613
Concordiastraat ong., kappen 18 bo-
men (19/12/2014) w14.000620.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Strandweg ong., oprichten vrieshuis 
(16/12/2014) w14.000533.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders 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 combi-

natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen wor-
den 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 wet-
houders van Velsen heeft een omge-

vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerstrand 160, veranderen van 
een trampolinecentrum (22/12/2014) 
w14.000426

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 160, realiseren woon-/win-
kelpand (22/12/2014) w14.000523

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 21, kappen 7 bo-
men (19/12/2014) w14.000499

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, oprichten strandpavil-
joen (22/12/2014) w14.000448

Velserbroek
De Zeiler 144, oprichten berging 
(16/12/2014) w14.000550
Helmkruid 3, houden kantoor aan huis 
(19/12/2014) w14.000554.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Lustrumfeest, 7 februari 2015, terrein 
KHC Strawberries, Waterloolaan 1 te 
Driehuis (18/12/ 2014) u14.010841;
Nieuwjaarsfeest, 3 januari 2015, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velserbroek 
(19/12/2014) u14.012039;
Nieuwjaarsduik, 1 januari 2015, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velserbroek 
(19/12/ 2014) u14.012612.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in haar vergadering van 23 
december 2014 heeft besloten:

- De 21-ste wijziging van het mandaatbesluit Vel-
sen vast te stellen vast te stellen;

- CJG Kennemerland BV te mandateren conform 
het Machtigings- en mandaatbesluit inzake ta-

ken in het kader van de Jeugdhulp aan CJG Ken-
nemerland BV (onderdeel CJG IJmond)

- Aan de directeur van Zorgbalans, Stichting Wel-
zijn Velsen, Socius en MEE Noord-West Hol-
land ten behoeve van de samenwerking binnen 
het Sociaal wijkteam mandaat te verlenen om 
klachten in het kader van de Algemene wet be-
stuursrecht af te handelen namens het college 

voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2015. 

- De mandaatbesluiten in werking te laten treden 
op 1 januari 2015;

Ter inzage
De mandaatbesluiten worden 6 weken ter inzage 
gelegd bij de balie van het stadhuis. 

Bekendmaking
Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij in haar ver-
gadering van 23 december 2014 heeft beslo-
ten:

- De beleidsregels Jeugd vast te stellen.
- De beleidsregels jeugd in werking te laten tre-

den op 1 januari 2015;

Ter inzage
De beleidsregels Jeugd worden 6 weken ter inzage 
gelegd bij de balie van het stadhuis..

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 9 
december hebben besloten:

-  de Nadere regels Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Velsen 2015 vast te stellen; 

- de Nadere regels Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Velsen 2015 in werking te laten 
treden op 1 januari 2015;

Ter inzage
De tekst van nadere regels is in het elektronisch 

gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het 
elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het gemeentehuis. De nadere regels wor-
den ook gepubliceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Beleidsregels Participatiewet en Wmo
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 16 
december 2014 hebben besloten:

•	Vast	te	stellen	de:
- Beleidsregels maatregelen Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
- Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente 
Velsen;

- Beleidsregels terugvordering en verhaal Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;

- Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
- Beleidsregels Tegenprestatie Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente 

Velsen;
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Velsen 2015;

•	De	besluiten	in	werking	te	laten	treden	op	1	janu-
ari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de;

- Beleidsregels maatregelen WWB, IOAW en IO-
AZ 2013 gemeente Velsen;

- Beleidsregels terugvordering en verhaal WWB, 

IOAW/IOAZ gemeente Velsen 2013;
- Beleidsregels boeteoplegging WWB, IOAW en 

IOAZ 2013 gemeente Velsen;
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 gemeen-

te Velsen;
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

Velsen 2013 in te trekken.

Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken ter inzage 
gelegd bij de balie van het gemeentehuis. Tevens 
wordt het beleid gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat het college in haar vergade-
ring van 23 december 2014 heeft besloten:

De volgende vier vrijstellingsbesluiten:
1. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-

den baggervaartuigen;
2. Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
3. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaam-

heden grote vissersschepen (vriestrawlers);
4. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaam-

heden vissersschepen voor de Noordzee- en 
kustvisserij,

van de gemeente Velsen vast te stellen voor de pe-
riode tot en met 31 december 2016.

De vrijstellingsbesluiten:
- Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-

den baggervaartuigen;
- Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
- Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-

den grote vissersschepen (vriestrawlers);

- Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-
den vissersschepen voor de Noordzee- en kust-
visserij,

van de gemeente Velsen in werking te laten treden 
op de eerste dag na bekendmaking.

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het 
elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uit-
draai van het elektronisch gemeenteblad is ook in 
te zien bij de balie van het stadhuis.
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Havenafvalstoffenplan (HAP)
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat het college in haar vergade-
ring van 23 december 2014 heeft besloten:

- In te stemmen met verlenging van de werkings-
duur van het Havenafvalstoffenplan 2009 tot ui-
terlijk 1 april 2015, inclusief de daarin opgeno-
men tarieven;

- Havenbedrijf Amsterdam N.V. te machtigen aan 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te 
verzoeken de werkingsduur van het vigerende 
Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied 
2009 te verlengen tot uiterlijk 1 april 2015;

- Eenmalig mandaat te verlenen aan de Haven-
meester Amsterdam om technische wijzigingen 
aan te brengen na de ter visie legging, die niet lei-

den tot een inhoudelijke wijziging van het plan;
- Akkoord te gaan met het ter visie leggen voor de 

inspraak voor belanghebbenden van het ontwerp 
Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2015 
voor een termijn van 6 weken;

- Vast te stellen het Havenafvalstoffenplan Noord-
zeekanaalgebied 2015 en deze ter goedkeuring 
voor te leggen aan het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu in het geval belanghebbenden 
geen zienswijzen indienen dan wel de zienswij-
zen niet tot een inhoudelijke wijziging van het 
plan leiden;

- het besluit in werking te laten treden op de eerste 
dag na bekendmaking.

Ter inzage

Het ontwerp Havenafvalplan NZKG 2015 ligt voor 
eenieder ter inzage bij Havenbedrijf Amsterdam 
N.V., Havengebouw, De Ruijterkade 7 te Amster-
dam, geopend van 09.00 tot 16.00 uur (melden, re-
ceptie 8e etage)

Rechtsmiddelen 
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken na bekend-
making een schriftelijke zienswijze indienen. De 
zienswijze dient te worden gericht aan de Haven-
meester van Amsterdam, Postbus 19406, 1000 GK  
Amsterdam. De zienswijze dient te worden onder-
tekend en bevat ten minste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, en het kenmerk 
‘Ontwerp Havenafvalplan NZKG 2015’.

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in haar vergadering van 16 
december 2014 heeft besloten:

1. Ter uitvoering van artikel 4 van de gemeen-
schappelijke regeling IJmond Werkt! het samen-
werkingsverband belangen te laten behartigen 
o.g.v. de Participatiewet;

2. De lijst Machtiging en mandaat uitvoeringsta-
ken re-integratie Participatiewet, IOAW en IO-
AZ aan GR IJmond Werkt! vast te stellen;

3. De lijst Machtiging en mandaat uitvoeringsta-
ken re-integratie WWB, IOAW en IOAZ, vastge-
steld op 17 december 2013, in te trekken;

4. Het gestelde onder punt 1, 2 en 3 in werking te la-
ten treden op 1 januari 2015. 

Ter inzage
Het besluit onder punt 1 en de lijst Machtiging en 
mandaat uitvoeringstaken re-integratie Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ aan GR IJmond Werkt! 
wordt 6 weken ter inzage gelegd bij de balie van het 
gemeentehuis. Tevens wordt het beleid gepubli-
ceerd op de website van de gemeente Velsen: www.
velsen.regelingenbank.nl.

Vaststelling beleidsregels
De heffingsambtenaar van de gemeente Vel-
sen heeft de volgende beleidsregels vastge-
steld:

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een be-
lastingplichtige in een keuzesituatie gemeente 
Velsen2015;

- Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentelij-
ke belastingen gemeente Velsen 2015;

- Beleidsregels ambtshalve vermindering ge-
meente Velsen 2015;

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-
belanghebbende in keuze situatie gemeente 
Velsen 2015;

Bovengenoemde beleidsegels zijn opgenomen in 
het register ‘Beleidsregels werkeenheid Belas-
tingen en Invordering 2015. De beleidsregels tre-
den in werking op 1 januari 2015.

Alle beleidsregels liggen kosteloos ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum van het stadhuis van 

de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een 
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van bo-
vengenoemde besluiten. De beleidsregels kunt 
u ook raadplegen op de website van de gemeen-
te Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Vel-
sen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de wer-
keenheid Belastingen en Invordering, telefoon-
nummer 0255-567322.




