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• Van 19 tot en met 21 november 2019 be-
zoekt wethouder Diepstraten het Smart 

it  xpo orld ongres in Barcelona, 
Spanje. Dit congres staat in het teken van 
de verandering van de slimme stedelij-
ke verandering en de rol van gegevens op 
het gebied van o.a. duurzaamheid, afval-
verwerking, mobiliteit en klimaatadaptie.  

m dit voor elkaar te krijgen is er samen-
werking, innovatie en leiderschap nodig. 
De wethouder bezoekt dit congres in zijn 
functie als portefeuillehouder en als lid 
van commissie Informatiesamenleving 
van de Vereniging ederlandse emeen-
ten. Het doel van deze deelname van ge-
meente Velsen is om kennis, inspiratie en 
kennen op te doen.

• onen en org op de kaart geeft informa-
tie over de regio uid-Kennemerland  
I mond. Deze website ondersteunt het 

oon-, elzijn- en orgbeleid. De ge-
meenten, woningcorporaties en zorg- en 
welzijnspartijen in deze regio hebben ge-
zamenlijk de gegevens voor deze website 
aangeleverd. p deze site vindt u cijfers 
over de leeftijdsontwikkeling, huishou-
dens, woningen en beschikbare voorzie-
ningen. et deze informatie helpen orga-
nisaties inwoners langer zelfstandig thuis 
te wonen. e bieden hulp waar nodig is.

Meer informatie;  
• www.velsen.nl gemeenteraad
• Klik op  vergaderkalender
• Klik op  overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Een duurzaam huis kan je veel opleve-
ren. Een lagere energierekening, meer 
wooncomfort en je draagt bij aan een be-
ter milieu. Maar welke aanpassingen kun 
je doorvoeren om energiezuinig en duur-
zaam te wonen? Rabobank IJmond orga-
niseert hierover een Duurzaam Wonen 
Event op dinsdag 26 november in het Ra-
bobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. 
Aanvang 19.00 uur 
 
Tijdens deze avond, die georganiseerd 
wordt samen met reenhome en lokale on-
dernemers uit de I mond, word je wegwijs 
gemaakt in de wereld van verduurzaming. 

ok de gemeente Velsen  is op deze markt 

aanwezig.

• ntdek welke stappen je neemt wanneer  
   je je huis verduurzaamt

• Stel je  nancieringsvragen aan  nancieel  
    adviseurs van de Rabobank I mond

• ntmoet lokale bedrijven die jouw huis  
    duurzaam kunnen verbouwen

Start jouw ori ntatie op de verduurzaming 
van je huis. Inschrijven kan voor 2  no-
vember via www.rabobank.nl lokale-bank
ijmond  

Duurzaam Wonen event

Wijziging avondopenstelling 
met Sinterklaasviering

4 december geen paspoort 
of ID kaart aanvragen
De apparatuur voor het aanvragen van 
paspoorten en identiteitskaarten wordt 
vervangen.  kunt daarom op woensdag 

 december 2019 geen paspoort of iden-

titeitskaart aanvragen. Voor het ophalen 
van uw paspoort of identiteitskaart kunt u 
gewoon een afspraak maken.

In verband met Sinterklaas zijn de werk-
eenheden Burgerzaken en het Klantcon-
tactcenter in plaats van donderdagavond  
december open op dinsdagavond  decem-
ber.  kunt op deze avond terecht tussen 

1 .00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt 
uitsluitend op afspraak.  kunt voor deze 
extra avondopenstelling alleen telefonisch 
een afspraak maken. Het telefoonnummer 
is 1 02  of 02 - 200.

Het plantseizoen in Velsen is gestart. 
Woensdag 20 november plantte wethou-
der Sebastian Dinjens samen met mensen 
van de dagbesteding van de Hartekamp 
Groep nieuwe bomen in de Bellatrixstraat. 
Gemeente Velsen deelde ook zakjes met 
bij-vriendelijke bollen uit. Iedereen hielp 
volop mee om de bollen te planten.

“Met de nieuwe bomen en het planten van 
de bollen maken we samen werk van het ver-
groenen van Velsen”, aldus wethouder Din-
jens. “De bloeiende bomen en de kleurige 

bolbloemen zullen de Bellatrixstraat in het 
voorjaar een mooie groene uitstraling ge-
ven.”

In totaal zijn er 22 nieuwe iepen geplant op 
de plekken waar tot voor kort essen stonden. 
De essen groeiden niet goed genoeg op deze 
plek vanwege de zoute zeewind. r is nu ge-
kozen voor drie verschillende iepsoorten 
omdat een iep wel goed tegen zeewind kan. 
Het gaat hierbij om soorten die minder ge-
voelig zijn voor de iepziekte. 

Plantseizoen gestart

Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen en 
worden andere sporters in het zonnetje 
gezet.

Tijdens dit sportfestijn worden de kampi-
oenen van het jaar 2019 bekendgemaakt en 
ontvangen deze winnaars een uniek beeld-
je dat speciaal voor de Velsense sportkam-
pioenen is ontworpen door Ada eenheer. 
De gemeente Velsen vraagt iedereen om 

kandidaten voor te dragen voor de titel van 
Velsense Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent tot 1  jaar , aster vanaf 0 
jaar  en ehandicapte Sporter van het jaar. 

ieuw dit jaar is de Sport en ultuur Impuls 
verenigingsprijs waarmee een sportvereni-
ging  00,- kan winnen. Deze wordt uitge-
reikt aan een sportvereniging in Velsen. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.sportgalavelsen.nl

Kandidaten gezocht voor 
Sportgala 2020

(Foto Reinder Weidijk )
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In veel huizen ligt vaak nog prachtig 
speelgoed waar maar weinig mee ge-
speeld wordt. Dat is jammer. Daarom or-
ganiseren Stichting Welzijn Velsen en de 
gemeente Velsen op dinsdag 26 novem-
ber een speelgoedruilbeurs. Hier kunnen 
ouders speelgoed waar niet meer mee 
gespeeld wordt ruilen voor iets anders. 
Ook is deze speelgoedruilbeurs voor fa-
milies met een kleine beurs  een manier 
om gemakkelijk aan leuke Sinterklaasca-
deaus te komen. 

Hoe werkt het?
De speelgoedruilbeurs is alleen voor vol-
wassenen. Op twee locaties kun je op maan-

dag 25 november tussen 13.00 en 16:00 uur 
speelgoed brengen. Dit kan bij buurtcen-
trum De Spil aan de Frans Halsstraat 29 
in IJmuiden of wijkcentrum De Stek aan 
de Heirweg 2 in Velsen-Noord. Je krijgt 
dan een waardebon die je op dinsdag 26 
november tussen 10.00 en 12.00 uur kunt 
inruilen voor ander speelgoed tijdens de 
speelgoedruilbeurs. Lukt het niet om het 
speelgoed op maandag te brengen? Geen 
probleem, kom dan gewoon naar de ruil-
markt om direct speelgoed te ruilen. Let op: 
knu� els worden niet geruild in verband met 
hygiëne. Dus sprokkel snel alle spellen, puz-
zels, speelgoed en kinderboeken bij elkaar 
en kom het ruilen!

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

 
 
 
 

dinsdag 26 november  
van 10.00 tot 12.00 uur 

buurthuis de spil 
 
 

ruilregels: 
 lever schoon en heel speelgoed in 

 ontvang ruilbonnen om wat uit te kiezen 
 we ruilen géén knuffels 

 leeftijdscategorieën: 0-2, 3-5, 6-7jaar 
 de ruilbeurs is alleen voor ouders 

 
 

Meer weten? 
Buurthuis de spil 

Frans halsstraat 29 IJmuiden 
0255 510186 

 
 

De speelgoedruilbeurs is een samenwerking tussen stichting welzijn velsen en gemeente velsen 

dinsdag 26 november 
van 10.00 tot 12.00 uur

Speelgoedruilbeurs 
voor Sinterklaas

Woensdagmiddag 27 november  kan jong en 
oud  vogelhuisje maken en ophangen bij be-
graafplaats Duinhof.  De vogelhuisjes zijn 
voor de koolmezen, pimpelmezen en staart-
mezen. In de zomer helpen deze vogels op 
een natuurlijke manier tegen de overlast 
van de Eikenprocessierups en de buxusmot.

Voor wie komt helpen is er in Brasserie Des 
Dunes ko�  e/thee / limonade met iets lek-
kers erbij. 

Ook wethouder Sebastian Dinjens komt om 
de handen uit de mouwen te steken.

Datum: woensdagmiddag 27 november 
Tijd: tussen 13.15 - 15.30 uur 
Adres: Slingerduinlaan 4, 1971 JT 
              IJmuiden  

Aanmelden voor deze activiteit kan op 
duinhof@velsen.nl 

Kom vogelhuisjes maken en 
ophangen bij Brasserie Des Dunes

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een 
afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is een 
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www. O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 
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Aanvragen

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden 
Kanaalstraat 27, vergroten pand tot 3 bouw-
lagen, geheel gebruiken als 1 eengezinswo-
ning (14/11/2019) 59271-2019

Velsen-Noord
Uitweg 1, legaliseren kamergewijze verhuur 
(12/11/2019) 66868-2019

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen boom 
(achtertuin) (13/11/2019) 94233-2019

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 99, plaatsen dakkapel 
(14/11/2019) 95354-2019
Bosbeeklaan 21, kappen twee bomen 
(15/11/2019) 93172-2019

Velserbroek
Lepelaar 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(15/11/2019) 93996-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen boom 
(voortuin) (13/11/2019) 94233-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld voor: 

IJmuiden
Canopusplein 12, vervangen gevelkozijnen 
(voor- en achterzijde) (15/11/2019) 72559-

2019
Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

IJmuiden 
Dudokplein 10, sloopwerkzaamheden en los-
sen winkelinventaris:
22 februari 2020 tussen 19:00 en 01:00 uur; 
23 februari 2020 tussen 08:00 en 19:00 uur;
28 februari 2020 tussen 05:00 en 07:00 uur 
(13/11/2019) 93438-2019 

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:72 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Bioscoopfi lm “nr 10”, diverse locaties en 
data::
t.h.v. Industriestraat 25-26, havengebied;
21 november 2019 van 07:00 tot 19:00 uur
22 november 2019 van 13:00 tot 00:00 uur
25 november 2019 van 10:00 tot 22:00 uur
15 december 2019 van 14:00 tot 22:00 uur
20 december 2019 van 14:00 tot 22:00 uur
t.h.v.Harlingenstraat;
25 november 2019 van 06:00 tot 13:00 uur
t.h.v.Plein 1945/ De Noostraat, ING pinauto-
maat;
22 november 2019 van 19:00 tot 20:00 uur

t.h.v. Kennemerlaan 88, (Keuken Paul);
22 november 2019 van 09:00 tot 12:00 uur 
(15/11/2019) 93488-2019
De burgemeester van Velsen heeft het hier-
na volgende besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het onderstaande be-
sluit gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorzie-
ning kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

Santpoort-Noord
Intocht Sinterklaas, op 23 november 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: centrum 
(15/11/2019) 65425-2019

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

•  Scheldestraat 0,  19 2 T   I ID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 

langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Velsen 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken met inachtneming van artikel 149 
Gemeentewet bekend dat de raad van Vel-
sen in zijn vergadering van 7 november 2019 
heeft besloten:

1. De Verordening Voorzieningen Huisves-
ting Onderwijs Velsen 2020 vast te stellen
2. De Verordening Voorzieningen Huisves-
ting Onderwijs Velsen vastgesteld in de-
cember 2014 in te trekken
3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari 

2020 in werking te laten treden.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2020.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepu-
bliceerd op www.o�  cielebekendmakingen.nl. 
Tevens ligt de verordening 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 2 november tot en met 8 no-
vember 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Huygensstraat 30, vervangen begane grond-
vloer (11/11/2019) 98741-2019  
Perceel gelegen tussen argadantstraat, 
Kruitenstraat en Vissershavenstraat, tijdelijk 
gebruik (2 jaar) middenterrein IJmuider Del-
ta voor stallen vrachtwagenopleggers zonder 
koelmotoren, tijdelijk plaatsen (2 jaar) ter-
reinafscheiding (13/11/2019) 99993-2019
Grote Beerstraat 45, bouwen erker (voorzijde) 
(15/11/2019) 100969-2019

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verplaatsen propaantank 
(12/11/2019) 99528-2019

Santpoort-Zuid
Olga van Gotschlaan 1, kappen boom 
(10/11/2019) 98675-2019

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 90, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (11/11/2019) 99130-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom 
(12/11/2019) 99353-2019
Velserbroek
Waterviolier 4, bouwen garage/berging 
(13/11/2019) 99792-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden 
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakkapel (13/11/2019) 71332-2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Santpoort-Noord 
Chicken Queen, wekelijks op maandag en 
dinsdag, locatie: Burgemeester Weertplant-
soen/Hagelingerweg (14/11/2019) 100641-
2019
Chicken Queen, verlenging standplaatsver-
gunning (zaaknr 7926-20180) voor 5 jaar, we-
kelijks op zondag vanaf 5 januari 2020, locatie: 
Burgemeester Weertplantsoen/Hagelinger-
weg (14/11/2019) 100646-2019

Velserbroek
Visverkoop, verlenging standplaatsvergun-
ning (zaaknr. 29548-2019) voor 5 jaar van-
af 28 december 2019, locatie: Vestingplein 
(13/11/2019) 99848-2019
Chicken Queen, verlenging standplaatsver-
gunning (zaaknr. 7926-2018) voor 5 jaar, we-

kelijks op vrijdag vanaf 3 januari 2020, locatie: 
Ster Bastion (14/11/2019) 100651-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 9 no-
vember tot en met 15 november 2019 de vol-
gende aanvragen voor een evenementenver-
gunning heeft ontvangen op grond van de 
Algemene plaatselijke verordening artikel 
2:10. De datum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

Velsen-Zuid
Beeckestijn Cross, op 26 januari 2020 van 
10:00 tot 12:30 uur, locatie: Landgoed Beec-
kestijn en Kantine VVI , Tolsduinerlaan  
(14/11/2019) 100810-2019

Velsen-Noord
Sinterklaas intocht, op 23 november 2019 van 
10:00 tot 12:00 uur locatie: Grote Houtkade 
(01/11/2019) 100181-2019
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De gemeenteraad heeft in haar vergadering 
van 7 november 2019 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 
2020
verordening Roerende woon- en bedrijfs-
ruimten 2020

verordening Hondenbelastingen 2020
verordening Rioolhe�  ngen 2020
verordening Afvalsto� enhe�  ng 2020
verordening Precariobelasting 2020
verordening Toeristenbelasting 2020
verordening Watertoeristenbelasting 2020
Legesverordening 2020

verordening Marktgelden 2020
verordening Standplaatsgelden 2020
verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
verordening Parkeerbelasting 2020 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verorde-
ning Parkeerbelasting 2020

Ter inzage
U kunt de belastingverordeningen inzien bij 
de balie van het stadhuis.  De belastingver-
ordeningen kunt u ook inzien op www.over-
heid.nl/lokalewetenregelgeving.nl

Mededelingen

• Benoeming twee leden van de Raad van 
Toezicht van de St. OPOIJmond

 Binnen de raad van toezicht van de 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
IJmond zijn twee vacatures ontstaan. 
De raden van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, dienen conform 
de statuten van de Stichting de leden 
van de Raad van Toezicht te benoemen. 

• Bekrachtigen geheimhouding grondex-
ploitatie

 In verband met de fi nanciële belangen 
van de gemeente besluit de raad om de 
door het college opgelegde geheimhou-
ding van de bijlage bij het raadsvoorstel 
“Sluiten grondexploitatiecomplex Kal-
verstraat” te bekrachtigen.

• 2e bestuursrapportage 2019

• Verklaring van geen bedenkingen voor 
het wijzigen van het gebruik van een 
schuur in een aula voor uitvaartdiensten 
op de gemeentelijke begraafsplaats De 
Biezen, Kweekerslaan 21 te Santpoort-
Noord. Gemeente Velsen wil op de ge-
meentelijke begraafplaats De Biezen te 
Santpoort-Noord het gebruik van de be-
staande schuur wijzigen in een aula voor 
uitvaartdiensten en wil een aangelegd 
pad legaliseren. Daartoe is een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend.

• Verordening maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2019

• Subsidiebeleidskader Velsen 2019

• Benoeming steunfractielid voor de PvdA 
mevrouw Gemser 

De raadsvergadering is donderdag 28  
november 2019. 
Locatie: Het gemeentehuis, ingang 
Plein 1945, IJmuiden, Aanvang 19u30. 

AGENDA VAN DE RAADBESPROKEN IN DE SESSIES

Woonvisie                                                                                                          
De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt, zo-
wel lokaal als regionaal, waardoor het huidige woonbeleid niet 
meer aansluit bij de ambities van Velsen. Het college stelt de raad 
daarom voor het woonbeleid te herzien met de Woonvisie Vel-
sen 2040. De woonvisie gaf voldoende stof tot een geanimeerd en 
goed debat tussen de verschillende partijen. Dit leidde er toe dat 
de raadsleden goed de verschillende belangen op tafel brachten. 
De portefeuillehouder had daardoor geen tijd meer om de gestel-
de vragen in het debat te beantwoorden. De sessie wordt daarom 
voortgezet tijdens de sessieavond in december.

2e Bestuursrapportage                                                                                                          
Tijdens deze sessie stond de 2e Bestuursrapportage van 2019 
centraal. De bestuursrapportage geeft inzicht over de uitvoering 
van de Begroting 2019. Tijdens de sessie is er met name over de 
door het college voorgestelde beleidsintensivering voor de voor-
bereiding van de handhaving op “Illegale bewoning” en “Veilig, 
duurzaam en vitaal recreëren” gesproken. Ook zijn vragen gesteld 
over onder andere de brief van de kinderombudsman, bouwiniti-
atieven, de ketenregisseur, de reserve participatiewet en nieuwe 
(tijdelijk) formatie. Via een memo zal voor de besluitvorming van 
de bestuursrapportage de openstaande vragen beantwoord wor-
den. Hierin komt ook een uitgebreide toelichting over het pro-
ject “illegale bewoning en bewoning en veilig recreëren” en een 
overzicht van al het eerder toegekende budget en de uitgaven voor 
handhaving. 

Subsidiebeleidskader
Een nieuw subsidiebeleidskader wordt tijdens deze sessie voor-
gelegd aan de raad. Dit is het juridische kader voor de verstrek-
king van subsidies. In de sessies in november 2018 en januari 
2019 heeft de raad voor de uitgangspunten van dit kader al input 
geleverd. De raadsleden waren erg tevreden over het voorliggende 
kader en waren te spreken over de wijze waarop dit samen met de 
raad tot stand is gekomen. 

Verordening maatschappelijke ondersteuning:
Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging over het abon-
nementstarief voor Wmo-voorzieningen van kracht. Door deze 
wetswijziging moet  de gemeente Velsen de huidige Verordening 
vervangen. In de sessie werd deze verordening positief onthaald 
en hebben raadsleden de wethouder onder meer op het hart ge-
drukt om de fi nanciële krapte van gemeenten inzake de nieuwe 
wetgeving aan te kaarten bij het ministerie. 

Armoedevisie
Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente Velsen is in de maak. 
Het college bevindt zich in de fase waarin zij zich een mening aan 
het vormen is over de gewenste uitgangspunten en vormgeving 
van een armoedevisie. Graag geeft het college de raad hierbij in 
een vroeg stadium de ruimte om kaders en ideeën mee te geven. 
Tijdens de sessie is een korte presentatie gegeven over de huidige 
aanpak van armoede in de gemeente Velsen, de resultaten van de 
onderzoeken en wat mogelijkheden zijn voor verandering. Aan de 
hand van stellingen hebben de raadsleden met elkaar een gesprek 
gevoerd over de uitgangspunten voor het toekomstig armoede-
beleid. De portefeuillehouder heeft veel input gekregen en gaat 
daarmee aan de slag. 

Prestatieafspraken woningbouw
De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huur-
dersraden hebben afspraken gemaakt over diverse onderwerpen 
met betrekking tot de woningmarkt. Voordat de afspraken defi ni-
tief worden vraagt het college de gemeenteraad via een sessie om 
inbreng over deze voorgenomen afspraken. In de sessie sprak de 
heer Van Oorschot namens de huurdersraden van Velsense wo-
ningcorporaties in over hun zorgen over onder meer de uitvoer-
baarheid van de prestatieafspraken en de verhoging van huurlas-
ten voor bewoners. De raadsleden vroegen de portefeuillehouder 
onder meer om extra aandacht te bieden aan de uitvoerbaarheid 
van de afspraken, uniformiteit van lasten voor huurders en de 
aanpak van scheef wonen. 

Nieuws van de raad
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Vrijdag 29 november

Scholenmarkt in Velserbroek
Velserbroek - Het kiezen van de 
juiste middelbare school na de 
basisschool is niet eenvoudig. 
De scholen in de regio bieden 
verschillende opleidingen en 
hebben hun eigen specialitei-
ten. Een kennismaking met de 
scholen in de regio is een eerste 
stap in dit keuzeproces. Daar-
om wordt er een scholenmarkt 
georganiseerd op 29 novem-
ber in het Polderhuis in Velser-
broek. Alle scholen in de regio 
zijn daar vertegenwoordigd.

Dus als een achtstegroeper pre-
cies wil weten wat de sportklas of 
de dansklas is, kan hij/zij daar de 
juiste vragen over stellen. Of als 
een ouder het verschil wil weten 
tussen gymnasium of vwo dan is 
er op de scholenmarkt de gele-
genheid dat na te vragen.  Ook 

zaken als bijvoorbeeld dyslexie-
beleid, af- en opstromen of klas-
sengrootte kunnen worden nage-
vraagd bij de aanwezige scholen.
De bezoekers van de drukbezoch-
te scholenmarkt kunnen daar-
naast een algemene indruk krij-
gen van de verschillende middel-
bare scholen.
De scholen presenteren zich heel 
verschillend en leggen allemaal 
hun eigen accenten. Brochures, 
folders en schoolgidsen zijn er 
om mee te nemen. 
En na een bezoek aan de scholen-
markt kan het gesprek beginnen 
tussen ouder en kind welke scho-
len het meest in aanmerking ko-
men voor verder onderzoek. Dan 
volgen proe�esjes, Open Dagen, 
informatieavonden, en Doemid-
dagen Een proces dat tenslotte 
eindigt met de  aanmelding bij 

een van de middelbare scholen. 
Op 29 november kan de eerste 
stap worden gezet!
De scholenmarkt wordt gehou-

den in het Polderhuis, Vesting-
plein 58, Velserbroek, aanvang 
19.00 uur einde 21.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Repair Café Velserbroek
Velserbroek  - Al ruim een jaar 
is er iedere maand een Repairca-
fé in Velserbroek. Een Repair Café 
is een gratis toegankelijke bijeen-
komst die draait om (samen) re-
pareren. Er is gereedschap en ma-
teriaal aanwezig om alle moge-
lijke reparaties uit te voeren aan 
kleding, meubels, elektrische ap-
paraten, �etsen, speelgoed etc. 
Ook zijn deskundige vrijwilligers 
aanwezig, met reparatiekennis 
en – vaardigheden op allerlei ter-

reinen. Het volgende Repair Ca-
fé is op vrijdag 29 november van 
14.30 tot 16.30 uur in Wijkcen-
trum de Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227.  Er staat een fooienpot 
voor de onkosten die gemaakt 
worden. 
De organisatoren verwachten de-
ze keer hun 200e bezoek(st)er, die 
gaan ze in het zonnetje zetten!
Voor alle andere bezoekers staan 
de ko�e en thee klaar met iets 
lekkers erbij. (foto: aangeleverd)




