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5 

 

Voorstellen 

 

5.1 

 

Verstedelijkingsstrategie MRA metropoolregio Amsterdam 

Openbaar direct 

Sebastian Dinjens 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen de hoofdlijnen van de eindversie van de MRA 

Verstedelijkingsstrategie te onderschrijven. 

 

Toelichting: 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de eindversie van het 

verstedelijkingsstrategie 2050 tot stand gekomen. 

De metropoolregio Amsterdam staat voor grote transities en er moeten veel 

woningen worden gebouwd. De Verstedelijkingsstrategie (VS) laat zien dat er 

nog onbeantwoorde vraagstukken en onzekerheden zijn (ruimteclaims 

energietransitie bijvoorbeeld). Desondanks moeten we keuzes maken, gezien 

het feit dat de ruimte schaars is en niet alle ambities naadloos op elkaar 

aansluiten. Bovendien moeten we investeren, maar ook dat kan niet allemaal 

overal tegelijk. De VS bevat daarom behalve een verstedelijkingsconcept, ook 

een fasering en een investeringsstrategie. Op dit moment ligt alleen de VS 

voor. 

De raad heeft eerder dit jaar de “wensen en opvattingen” meegegeven bij de 

tweede versie van de VS. Daarop is een reactienota gemaakt die bij deze 

stukken is gevoegd. Delen van het concept zijn hierop aangepast. 

De raad wordt nu gevraagd de eindversie van de VS te “onderschrijven”. En 

waar mogelijk in eigen beleid te vertalen. In de MRA is afgesproken de term 

“onderschrijven” te gebruiken in plaats van “vaststellen”, ook om daarmee de 

status van het document te benadrukken. Het is geen dwingend ruimtelijke 

ordeningsinstrument, maar een gemeenschappelijke basis voor het maken van 

afspraken tussen Rijk en regio. 

 

5.2 

 

Inzet middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

Besluit: 

Voor het jaar 2022 het onderwijsachterstandenbudget als volgt te verdelen: 

 



 

Pagina 3 

 

1. Een bedrag van € 1.249.876 voor Peutercentra Velsen voor het 

aanbieden van VVE, VVE Thuis, Peuteropvang+, opleidingen, zorgtaken, 

doorgaande leerlijn en inzet pedagogisch beleidsmedewerker VVE; 

2. Een bedrag van € 40.000 voor Partou voor het aanbieden van VVE; 

3. Een bedrag van € 29.985 voor ‘t Kwakersnest voor het aanbieden van 

VVE; 

4. Een bedrag van € 34.866 voor De Kleine Reiziger voor het aanbieden 

van VVE; 

5. Een bedrag van € 3.048 voor Aan de Liede voor het aanbieden van 

VVE; 

6. Een bedrag van € 395.275 voor het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs IJmond voor het uitvoeren van vroegschoolse educatie voor 

doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de daarvoor aangewezen 

basisscholen; 

7. Een bedrag van € 61.250 voor de financiering van onderwijs aan de 

Internationale Taalklassen (ITK) Sint Bavo in Haarlem en de Fakkel in 

Heemskerk voor deelname van kinderen uit de gemeente Velsen; 

8. Een bedrag van € 16.390 voor de Jeugdgezondheidzorg 

Kennemerland voor de toeleiding naar VVE en de toeleidingsmonitor; 

9. Een bedrag van € 7.215 voor de Voorleesexpres van Stichting 

Bibliotheek Velsen 

10. Een bedrag van € 25.000 voor het Schoolmaatjesproject van 

Stichting Welzijn Velsen; 

11. Het resterende deel van de rijksuitkering 2022 van € 152.838 te 

reserveren voor het vergroten van de deelname aan de voorschoolse 

educatie, de zomerschool en nieuwe projecten die passen binnen het 

gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. 

 

Toelichting: 

De gemeente Velsen ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering van het Rijk 

voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. In 2022 gaat het om een 

bedrag van € 2.015.743. De gemeente zet deze middelen in voor de Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een 

taalachterstand. Het college heeft besloten om subsidies te verstrekken voor 

de uitvoering van het VVE-beleid. De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 

verzorgt de toeleiding van peuters naar de voorschoolse educatie. Ook 

financieren wij plaatsen bij de internationale taalklassen in Haarlem en 

Heemskerk. In deze klassen krijgen kinderen die de Nederlandse taal nog 

onvoldoende beheersen intensief taalonderwijs zodat zij makkelijker kunnen 

instromen in het reguliere basisonderwijs. Daarnaast levert de gemeente een 
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bijdrage aan de Voorleesexpres van de Bibliotheek Velsen en het 

Schoolmaatjesproject van Stichting Welzijn Velsen. Tenslotte zijn wij 

voornemens om de Zomerschool Velsen ook in 2022 weer te financieren vanuit 

de OAB-middelen. 

 

5.3 

 

Reactie herziening Europese richtlijnen luchtkwaliteit 

Openbaar direct 

Sebastian Dinjens 

Marianne Steijn 

 

Besluit: 

1. Samen met gemeente Beverwijk en gemeente Heemskerk de reactie 

inzake de herziening van Europese richtlijnen luchtkwaliteit het 

versturen aan de Europese Commissie; 

2. Een afschrift van de brief te sturen aan het Ministerie van Infrastructuur 

&Waterstaat, Provincie Noord-Holland, GGD, RWS Leefomgeving, IPO en 

de VNG; 

3. De raad te informeren met bijgevoegd collegebericht. 

 

Toelichting: 

De Europese Commissie (EU) bereidt een herziening voor van twee richtlijnen 

over luchtkwaliteit (2008/50/EG en 2004/107/EG). Tot en met 16 december 

2021 is de herziening opengesteld voor raadpleging. Een derde spoor is de 

herziening van de Richtlijn Industriële emissies (2010/75/EU). Deze is niet 

voor raadpleging vrijgegeven. De bovengenoemde richtlijnen zijn gericht op 

het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Gemeente Velsen stuurt 

samen met gemeente Beverwijk en gemeente Heemskerk een brief aan de EU 

om gezondheid als afwegingskader mee te nemen bij de herziening van de 

richtlijnen over luchtkwaliteit en industriële emissies. Gezondheid is namelijk 

niet direct als afwegingskader in de richtlijnen opgenomen. De luchtkwaliteit in 

de IJmond staat zwaar onder druk, met name door de zware industrie. 

De  onderzoeksrapporten van het RIVM maken duidelijk dat de huidige 

luchtkwaliteit risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van de inwoners 

van de IJmond. De inzet van de IJmondgemeenten is om de richtlijnen zoveel 

mogelijk in lijn te brengen met de aangescherpte advieswaarden van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
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5.4 

 

Regionaal kader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027’ 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen het regionale kader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022 

tot en met 2027’ vast te stellen. 

 

Toelichting: 

Vanaf 1 januari 2023 zijn alle gemeenten stapsgewijs zelf financieel 

verantwoordelijk voor de taak Beschermd Wonen. Dit wordt 

‘doordecentralisatie’ genoemd. Beschermd wonen is een voorziening voor 

iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of 

psychosociale problematiek. Deze taak is nu nog belegd bij centrumgemeente 

Haarlem. De financiële herverdeling van middelen biedt een kans om samen 

met de acht gemeenten in onze regio en de partners vorm te geven aan de 

ambitie om zorg op maat, dichtbij de inwoners te organiseren, waarbij geldt 

“lokaal wat kan, regionaal wat moet”. 

We willen inwoners met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen met zorg 

en ondersteuning die we zoveel mogelijk lokaal organiseren. Wanneer de 

ondersteuningsbehoefte complex, langdurig en/of zwaar is, moeten zij terecht 

kunnen in regionale (woon)voorzieningen. 

Met het regionaal kader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022-2027’ willen wij dat 

inwoners met een psychische kwetsbaarheid zo gewoon mogelijk kunnen 

wonen in hun eigen omgeving. De ondersteuning die zij nodig hebben, is erop 

gericht dat zij kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning moet 

daarnaast betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Deze uitgangspunten stonden 

ook in het afgelopen regionale beleidskader “Opvang, wonen en herstel” en zijn 

nog steeds van belang. We maakten wel een aantal aanscherpingen. 

In het nieuwe regionale kader leggen wij meer de nadruk op de cliënt. We 

ondersteunen de cliënt zo thuis mogelijk. Hiermee geven we vorm aan de 

eerder ingezette beweging naar zo lokaal en thuis mogelijk wonen. We houden 

hierbij rekening met de weerbarstige uitvoeringspraktijk. 

Het regionale kader vormt de basis voor alle gemeenten om het lokale beleid 

en de lokale uitvoering voor Beschermd Wonen, in samenhang met 

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, vorm te geven. 
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5.5 

 

Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, 

IJmond en Haarlemmermeer 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

 

Besluit: 

1. zich voor te nemen samen met de gemeentes in de regio Zuid-

Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer een gemeenschappelijke 

regeling te treffen in de vorm van een Gemeenschappelijk Orgaan ten 

behoeve van de regionale samenwerking met betrekking tot Beschermd 

Wonen. 

2. de raad voor te stellen toestemming te verlenen voor het treffen van de 

gemeenschappelijke regeling GO Beschermd Wonen Zuid-

Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. 

 

Toelichting: 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (BW). 

Beschermd wonen is een voorziening voor iedereen die niet meer zelfstandig 

kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. De 

financiering en de uitvoering hiervan loopt op dit moment nog via de 

centrumgemeente Haarlem, maar het Rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 

2023 deze middelen uit te keren aan alle gemeenten, op basis van een nieuw 

verdeelmodel. Gemeenten krijgen met deze herverdeling van de middelen meer 

ruimte om Beschermd Wonen in samenhang met lokale voorzieningen dichtbij 

hun inwoners te organiseren. Dit versterkt de gewenste beweging van 

‘intramuraal’ naar ‘zo thuis mogelijk’ wonen, in de buurt van het eigen sociale 

netwerk. 

Vooruitlopend op het nieuwe verdeelmodel zijn gemeenten in een regio vanaf 

1 januari 2022 al verplicht samen de beslissingen te nemen over Beschermd 

Wonen. In onze regio gaat het om de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, 

Velsen, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer. 

Om tegemoet te komen aan deze verplichting tot samenwerken wordt het 

Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Beschermd Wonen voor de regio Zuid-

Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer opgericht. 

Een Gemeenschappelijke Orgaan is een samenwerkingsverband op basis van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Binnen de WGR zijn ook andere 

samenwerkingsvormen mogelijk. Een GO is geen rechtspersoonlijkheid of 

gelaagd bestuur. Daarom worden de uitvoerende taken bij één van de 

deelnemende gemeenten belegd. 
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Uit een vergelijking tussen verschillende samenwerkingsvormen blijkt dat een 

GO het best aansluit bij de manier waarop we de samenwerking willen inrichten 

in onze regio. Er is in een GO namelijk voldoende zeggenschap voor 

afzonderlijke gemeenten, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid. Daarnaast blijft de samenwerking licht en flexibel. 

In voorliggende regeling zijn afspraken vastgelegd over 1) sturing, 2) 

gezamenlijke taken, 3) financiën en 4) overige bepalingen. In deze nota lichten 

we de belangrijkste afspraken toe. 

Het college heeft een besluitvormende bevoegdheid met betrekking tot de 

intergemeentelijke samenwerking, onder de voorwaarde dat de raad hiervoor 

toestemming verleent. 

 

5.6 

 

Verwervingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de inkoopprocedure SAS (Sociaal en andere Specifieke 

diensten) zonder Economisch Meest Voordelige Inschrijving onder voorbehoud 

dat het landelijke wetgevingstraject hiervoor is afgrond voordat de regionale 

inkoopprocedure formeel aanvangt (middels een aankondiging op het 

aanbestedingsplatform). Indien het wetgevingstraject niet tijdig is afgerond 

wordt overgaan op de inkoopprocedure SAS met Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving ; 

2. De verwervingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

(zoals opgenomen in bijlage 1) vast te stellen, onder voorbehoud van de 

vaststelling van het ‘Regionaal Kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en 

met 2027’door de gemeenteraad van Velsen. 

 

Toelichting: 

Cliënten die gebruikmaken van voorzieningen op het gebied van Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang hebben een passende woonsituatie en 

ondersteuning gericht op herstel nodig. De huidige contracten voor Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang lopen op 1 januari 2023 af. 

Met ingang van 1 januari 2023 decentraliseert ook Beschermd Wonen van de 

centrumgemeente naar alle gemeenten. Hierdoor zijn alle gemeenten 

(financieel) verantwoordelijk voor de (nieuwe) cliënten die Beschermd Wonen 

nodig hebben. De Maatschappelijke opvang blijft een taak van de 

centrumgemeente Haarlem. 

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort (hierna aangeduid als onze regio) 

besloten om gezamenlijk deze voorzieningen in te kopen. Ter voorbereiding 
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op de nieuwe aanbestedingsprocedure stelde de regio  een regionale 

verwervingsstrategie op. De verwervingsstrategie beschrijft op hoofdlijnen wat 

de colleges willen bereiken met de inkoop en hoe de colleges dit willen 

bereiken. De uitgangspunten uit het regionale kader ‘Opvang, Wonen en 

Herstel 2022 tot en met 2027’ hebben hierbij als leidraad gediend. 

In de verwervingsstrategie staat in plaats van het ondersteuningsaanbod de 

hulpvraag van de client centraal. Wij willen bereiken dat hersteltrajecten een 

doorgaande lijn krijgen, ongeacht de verblijflocatie van de cliënt. Daarnaast 

willen we  het mogelijk maken dat inwoners de ondersteuning op maat en zo 

thuis mogelijk kunnen ontvangen. 

Het college wordt gevraagd om onder voorbehoud van de vaststelling van het 

‘Regionaal Kader Opvang, Wonen, en Herstel, in te stemmen met de 

verwervingsstrategie en de verdere verkenning van inkoopprocedure. 

 

5.7 

 

Speel- en beweegplan 

Openbaar direct 

Bram Diepstraten 

Marianne Steijn 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen om het Speel- en beweegplan Gemeente Velsen 2021 

vast te stellen. 

 

Toelichting: 

Het Speel- en beweegplan richt zich op de gehele openbare speel- en 

beweegruimte in gemeente Velsen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 

formele speel- en sportplekken, maar ook naar de bespeelbaarheid van vrije 

speelruimte als stoepen, plantsoenen en parken. Een integrale aanpak, waarbij 

goed wordt gekeken naar de raakvlakken van zowel het fysieke als sociale 

domein, is van belang voor een goede uitvoering van dit beleid. 

De ambities voor het nieuwe speel- en beweegplan richten zich op de volgende 

punten: 

- Klimaatbestendigheid en duurzaamheid 

- Inclusiviteit, bespeelbaarheid en toegankelijkheid voor mindervaliden. 

- Goede kwaliteit van de speelplekken met voldoende uitdaging voor alle 

doelgroepen, 

- Goed basisaanbod om te bewegen en sporten in de openbare ruimte 

- Ontmoetingsruimte voor jongeren en volwassenen. 

We sluiten met de ambities zoveel mogelijk aan bij de bestaande kaders en 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het Samenspeelakkoord, programma 

Duurzaamheid, Groenstructuurplan en het uitgangspunt van een gezonde en 
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rookvrije leefomgeving. 

De ambities zijn vertaald naar een uitvoeringsprogramma. 

 

5.8 

 

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Velsen 2022 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

 

Besluit: 

1. De ‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 

2022’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2021’; 

2. De ‘Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 

2022’ in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022; 

3. Het maximumsubsidie-uurtarief voor peuteropvang en VE-

peuteropvang voor 2022 vast te stellen op € 9,14 per uur per kind; 

4. De inkomensafhankelijke ouderbijdrage vast te stellen conform de VNG 

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022; 

5. De opslag voor het uitvoeren van voorschoolse educatie voor 2022 vast 

te stellen op 

€ 540 per VE-plaats per jaar. 

 

Toelichting: 

Sinds de harmonisatie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen stelt het 

college jaarlijks een subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 

vast. Aanbieders van peuteropvang kunnen op basis van deze subsidieregeling 

in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie. Dit kan als zij 

peuteropvang aanbieden voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en 

voor het aanbieden voor voorschoolse educatie. De subsidieregeling is voor 

2022 geactualiseerd. De belangrijkste verschillen met de subsidieregeling 

2021 is de aanpassing van de tarieven en de ouderbijdrage. 

 

5.9 

 

Uittreding Uitgeest uit Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

Besluit: 
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1. kennis te nemen van de definitieve schadelast van € 377.000 die de 

gemeente Uitgeest aan IJmond Werkt! betaalt als het gevolg van het 

uittreden uit de GR IJmond Werkt per 1 januari 2022; 

2. kennis te nemen van de brief waarin door het Algemeen Bestuur van 

IJmond Werkt! een verklaring wordt afgegeven over de volledigheid van 

de informatie die IJmond Werkt! heeft aangeleverd voor duiding van de 

betreffende frictiekosten en de wijze waarop deze tot stand zijn 

gekomen; 

3. kennis te nemen van de “Dienstverleningsovereenkomst IJmond Werkt! 

en gemeente Uitgeest” voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening; 

4. zich voor te nemen de GR IJmond Werkt na de uittreding van Uitgeest 

per 1 januari 2022 met Beverwijk en Heemskerk voort te zetten en de 

gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen. 

5. de raad voor te stellen toestemming te verlenen voor de voortzetting 

van de GR IJmond Werkt met Beverwijk en Heemskerk en de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Toelichting: 

Het college van Uitgeest besloot op 15 december 2020 om per 1 januari 2022 

uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! (IJW!). De raad 

van Uitgeest verleende op 17 december 2020 toestemming voor deze 

uittreding. Daaropvolgend zijn de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk 

en het bestuur van IJW! via een brief op de hoogte gebracht. 

De uittreding van Uitgeest gaat om alle taken, behalve de uitvoering van de 

Wet sociale werkvoorziening (WSW). Hoewel Uitgeest volledig uittreedt uit IJW!, 

gaat Uitgeest voor taken die IJW! na 1 januari 2022 uitvoert ten behoeve van de 

WSW een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan. 

De deelnemende partijen maakten  een berekening voor de compensatie van 

de kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding van Uitgeest uit 

IJW! (de schadelast), zodat de achterblijvende gemeenten geen financieel 

nadeel ondervinden. IJmond Werkt! heeft verklaard dat de schadelast die 

gemeente Uitgeest aan IJW! betaalt voldoende is om de kosten te dekken die 

samenhangen met deze uittreding. Beverwijk, Heemskerk en Velsen zetten, 

onder voorbehoud van toestemming van de raden, samen de GR IJmond Werkt 

voort per 1 januari 2022 en passen de gemeenschappelijke regeling hierop 

aan. 

 

5.10 

 

Vaststellen evenementenlocatiebeleid 

Openbaar direct 

Jeroen Verwoort 
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Besluit: 

De raad voor te stellen het ‘Evenementenlocatiebeleid Velsen 2022’ vast te 

stellen. 

 

Toelichting: 

De gemeente Velsen wil evenementenlocatiebeleid vaststellen. Hierin leggen 

we de ruimtelijke kaders vast voor evenementen die in Velsen worden 

georganiseerd. Het beleid bevat 29 buitenlocaties en 2 binnenlocaties. De 

locaties in Spaarnwoude maken geen onderdeel uit van het beleid, omdat voor 

die locaties al eerder een afzonderlijk traject is gestart. 

Het evenementenlocatiebeleid sluit aan bij het uitnodigende 

evenementenbeleid dat Velsen sinds 2007 hanteert. We maken bestaande, 

vergunde evenementen mogelijk, maar bieden op bestaande locaties ook 

aanvullende mogelijkheden. Ook voegen we enkele nieuwe locaties toe. 

Het evenementenlocatiebeleid neemt niet weg dat voor ieder evenement een 

evenementenvergunning nodig blijft. Zo kunnen we per evenement bepalen of 

het evenement veilig is. Indien de veiligheid van het evenement bij voorbaat 

niet gegarandeerd kan worden, verlenen we de evenementenvergunning niet 

en kan het evenement niet doorgaan. 

Evenementen kunnen gevolgen hebben voor de inwoners van Velsen en de 

organisatoren van de evenementen. Om die reden hebben we een 

participatietraject doorlopen. Op basis hiervan is het evenementenlocatiebeleid 

op enkele punten aangepast. Het college heeft nu besloten het 

evenementenlocatiebeleid aan de raad voor te leggen voor vaststelling. 

 

5.11 

 

Zienswijze inzake oprichting en deelname aan stichting risicobeheer 

veiligheidsregio’s 

Openbaar direct 

Frank Dales 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

 

1. Kennis te nemen van het voornemen van de Veiligheidsregio 

Kennemerland tot het oprichten en deelnemen aan stichting 

risicobeheer veiligheidsregio’s; 

2. Geen op- en aanmerkingen te hebben bij dit voornemen; 

3. Dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio Kennemerland. 
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Toelichting: 

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wil met 

de andere veiligheidsregio’s in het land stichting risicobeheer 

veiligheidsregio’s oprichten en hieraan deelnemen. Deze stichting dient de 

veiligheidsregio’s te adviseren op het thema risicobeheer rondom ongevallen 

en schade, en voor het inkopen van verzekeringen voor de veiligheidsregio’s. 

Het algemeen bestuur van de VRK stelt de gemeenteraad van Velsen in de 

gelegenheid om op dit voornemen een zienswijze in te dienen. Het college ziet 

geen aanleiding om opmerkingen te maken bij dit voornemen van het bestuur 

van de veiligheidsregio en stelt de raad voor dit als zienswijze in te dienen. 

 

5.12 

 

Ontwikkeling van het gebied Delftplein 

Openbaar direct 

Sebastian Dinjens 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen om het Startdocument Delftplein vast te stellen. 

 

Toelichting: 

De gemeente Velsen wil samen met de gemeente Haarlem en woningcorporatie 

Elan woningen realiseren rond het Delftplein. De ambitie is om 350 woningen 

te bouwen, waarvan een groot deel sociale huurwoningen (60%) en het overige 

deel middeldure koop- en huurwoningen (40%). Het gebied ligt op de grens 

van de gemeente Haarlem en Velsen. Door deze ontwikkeling samen op te 

pakken, dragen we niet alleen bij aan de woningbouwopgave maar zorgen we 

ook voor een plan van goede kwaliteit dat past in de omgeving. 

De ambitie om deze ontwikkeling te realiseren, moet nog worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Daarom wordt in januari 2022 een startdocument aan 

de raad voorgelegd. Er wordt dan alleen een besluit genomen over de 

deelname van Velsen aan het plan. Pas na dit besluit zullen de plannen 

concreter worden uitgewerkt. In 2022 stellen we de Ruimtelijke Visie en het 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. Na inspraak in juni/juli 2022 

bieden we deze in het najaar aan de raad aan voor besluitvorming. Momenteel 

gaan we uit van start van de bouw begin 2025. 

 

5.13 

 

Invoeren recycletarief 

Openbaar direct 

Floor Bal 

Jeroen Verwoort 

 

Besluit: 
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De raad voor te stellen: 

 

1. de intentie uit te spreken om: 

• Het recycle-tarief in te voeren door de afvalstoffenheffing op te 

splitsen in een variabel tarief en een vast tarief. 

• Het variabele tarief afvalstoffenheffing in dat geval te bepalen op 

basis van een tarief per volume aangeboden fijn huishoudelijk restafval. 

• Voor het aan huis ophalen van grof huishoudelijk restafval aan 

bewoners een vergoeding te gaan vragen. 

• Voor alle hoogbouwwoningen een lager tarief per volume te hanteren 

dan voor laagbouw woningen, zolang bij hoogbouwwoningen geen 

faciliteiten zijn om plastic, blik en drankverpakkingen (PBD) gescheiden 

in te zamelen. 

2. Het college opdracht te geven de raad bij de behandeling van de 

perspectiefnota 2023 een definitief voorstel voor te leggen. 

 

Toelichting: 

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én 

je krijgt invloed op de hoogte van je afvalstoffenheffing. Dat is recycle-tarief. 

Het is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. De 

goede afvalscheider wordt beloond, anderen dagen we uit beter hun best te 

doen. Het geldt voor zowel afval thuis beter scheiden, als vaker grof afval naar 

de milieustraat  brengen. 

Bij recycle-tarief staat de inwoner centraal: die heeft zelf de regie op de hoogte 

van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Wij helpen hierbij met 

communicatie op maat. 

Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland gebruikt inmiddels al 

recycle-tarief om afvalscheiding te stimuleren en dat aantal groeit. De effecten 

zijn aantoonbaar: gemeenten met recycle-tarief hebben een betere 

afvalscheiding, ze boeken betere milieuresultaten en hebben lagere 

afvalkosten. 

Om ook in Velsen de hoeveelheid restafval terug te dringen, stelt het college 

aan de raad voor om bij te houden hoeveel restafval huishoudens aanbieden en 

dat via een variabel recycle-tarief in de afvalstoffenheffing te verwerken. 

 

5.14 

 

Energiebesparingsakkoord provincie Noord-Holland 

Openbaar direct 

Floor Bal 

 

Besluit: 
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1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse 

Bedrijven 2022-2025 ten aanzien van het realiseren van wettelijke 

energiebesparing bij bedrijven aan te gaan. 

2. Het Werkplan Energiebesparingsakkoord PNH vast te stellen. 

3. De aan het Energiebesparingsakkoord gekoppelde subsidie van 

€145.322,- (Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij 

Bedrijven 2022-2025) aan te vragen bij de provincie en deze na 

beschikking beschikbaar te stellen aan Omgevingsdienst IJmond voor 

de uitvoering. 

4. De raad via een collegebericht te informeren. 

 

Toelichting: 

Met het Lokaal Klimaat Akkoord en de werkzaamheden van GreenBiz IJmond, 

richt gemeente Velsen zich op het stimuleren van (o.a.) bedrijven om energie te 

besparen en daarmee CO2 te reduceren. Het nemen van energiebesparende 

maatregelen is echter voor een aantal bedrijven een wettelijke verplichting en 

staat opgenomen in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Dit 

betekent dat als ondernemers geen of niet voldoende energiebesparende 

maatregelen nemen, een toezichttraject wordt gestart. Gemeente Velsen wil 

zich met de provincie Noord-Holland en de andere Noord-Hollandse 

gemeenten extra inzetten op het realiseren van energiebesparing bij bedrijven 

die vallen onder de wettelijke energiebesparingsplicht. Hiervoor gaat het 

college van B&W een intentieovereenkomst aan. Dit Energiebesparingsakkoord 

Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 richt zich op het realiseren van 

naleving van energiebesparingswetgeving in de industrie- en dienstensector. 

Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de afspraak uit het 

Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Voor de uitvoering 

van het energiebesparingsakkoord is een subsidie beschikbaar vanuit de 

provincie. Deze vragen we aan en we stellen het beschikte bedrag beschikbaar 

aan de Omgevingsdienst IJmond voor de uitvoering. 

 

5.15 

 

Vlietweg 2 Santpoort Noord 

Openbaar direct 

Sebastian Dinjens 

 

Besluit: 

1. Positief te staan tegenover de ontwikkeling van starterswoningen aan 

de Vlietweg 2 te Santpoort-Noord; 
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2. De initiatiefnemer met een brief van dit besluit op de hoogte te 

brengen; 

3. De gemeenteraad met een collegebericht te informeren over de 

voortgang van dit project. 

 

Toelichting: 

De 1828 Groep heeft het college gevraagd medewerking te verlenen aan de 

ontwikkeling van maximaal 200 starterswoningen op de locatie Vlietweg 2 in 

Santpoort-Noord. De huurwoningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen van 18 

t/m 28 jaar. De initiatiefnemer vraagt het college of zij het project 1828 

steunt. Het college heeft een positieve grondhouding tegenover dit project. De 

ontwikkeling past binnen de ambities van de gemeente Velsen: passende 

woningen realiseren binnen de gemeente. De initiatiefnemer wil dit weten in 

voorbereiding op het besluit om wel of niet de grond aan te kopen. In de geest 

van de Omgevingswet is integraal de haalbaarheid van dit project onderzocht. 

Hierbij was de initiatiefnemer direct betrokken. Ook heeft de initiatiefnemer op 

verzoek van de gemeente het participatietraject gestart. Dit om te onderzoeken 

hoe de omgeving reageert op het initiatief. 

Het college staat positief tegenover de ontwikkeling van huurwoningen voor 

starters op de woningmarkt. Wel moet de gemeente maatwerk leveren op het 

woon- en parkeerbeleid. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te 

besluiten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. 

 

5.16 

 

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB 

Openbaar direct 

Frank Dales 

 

Besluit: 

1. Het besluit van 23 november 2021 om de bijdrage van het rijk 

gedeeltelijk in te zetten voor 

inhuur van een mobiel/flexibel beveiligingsteam ter ondersteuning van 

sportverenigingen bij controles op coronatoegangsbewijzen, in te 

trekken; 

2. De van de Rijksoverheid ontvangen bijdrage van € 142.000,- in zijn 

geheel in te zetten voor een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van 

een subsidieregeling; 

3. De Subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen 

gemeente Velsen 2021 vast te stellen; 
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4. Deze subsidieregeling in werking te laten treden op de dag na 

publicatie en met terugwerkende kracht geldig te laten zijn voor de 

periode vanaf 1 december 2021 tot 1 april 2022. 

 

Toelichting: 

De Rijksoverheid heeft aan gemeenten een eenmalige bijdrage van 45 miljoen 

euro ter beschikking gesteld voor de controle op coronatoegangsbewijzen. 

Voor de gemeente Velsen gaat het om een bedrag van € 142.000,-. 

Op 23 november heeft het college besloten een gedeelte van deze middelen in 

te zetten voor een mobiel/flexibel beveiligingsteam ter ondersteuning van 

sportverenigingen en het resterende bedrag beschikbaar te stellen als 

eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een subsidieregeling voor de 

(para)commerciële horeca. Nadat onlangs duidelijk werd dat er nieuwe en 

zwaardere landelijke coronamaatregelen noodzakelijk zijn heeft het college 

haar eerdere besluit van 23 november in heroverweging genomen. Gelet op de 

nieuwe coronamaatregelen, de impact hiervan op de amateursport en op 

expliciet verzoek van lokale  sportverenigingen ziet het college af van de inzet 

van een mobiel/flexibel beveiligingsteam. 

Het college heeft besloten het gehele bedrag van € 142.000,- ter beschikking 

te stellen aan ondernemers, cultuurinstellingen en sportverenigingen in de 

gemeente Velsen die verplicht zijn te controleren op het coronatoegangsbewijs 

(CTB). Zij kunnen hiervoor onder voorwaarden een aanvraag doen voor een 

eenmalige uitkering in de vorm van een subsidieregeling. 

Deze regeling biedt de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) compensatie van 

ondernemers, cultuurinstellingen en sportverenigingen, die door de controle 

op het CTB, in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021, 

extra kosten hebben gemaakt, . Via de website van de gemeente Velsen kan 

deze groep vanaf 1 december 2021 tot en met 12 januari 2022 een aanvraag 

indienen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er wel sprake zijn van 

aantoonbaar gemaakte extra kosten voor uitvoering van controles op 

coronatoegangsbewijzen. 

 

6 

 

Collegeberichten (los) 

 

6.1 

 

Rapportage Q3 2021 IJmond Werkt! 

Openbaar direct 

Marianne Steijn 

 

Besluit: 

Vastgesteld 
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7 

 

Agendaverzoeken (los) 

 

7.1 

 

Agendaverzoek informatieve raadssessie Kustplaats IJmuiden 

Sebastian Dinjens 

 

Besluit: 

Vastgesteld 

 

8 

 

Communicatie 

 

9 Ingekomen stukken ter bespreking 

 

10 

 

Rondvraag 

 

 


