Nieuwsbrief Raadsplein raadsvergadering 10 september 2015
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van het Raadsplein op 10
september 2015, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. De vergadering is openbaar. De gehele agenda en informatie over de gemeenteraad staat op raad.velsen.nl U kunt zich abonneren op de
digitale nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

Het Actualiteitenuurtje
Om 19.30 uur krijgen inwoners die zich hebben aangemeld, elk twee minuten de tijd om de
gemeenteraad toe te spreken. Dit mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan,
maar over andere actuele zaken waar de gemeenteraad iets aan kan doen. Voor klachten of
bezwaren over genomen besluiten bestaan er specifieke procedures. Wilt u inspreken dan
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 9 september, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie:
telefoonnummer 0255-567502 of per e-mail griffie@velsen.nl. Daarbij moeten naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en onderwerp worden vermeld. Voor meer informatie kijk op de
website raad.velsen.nl
Vaststelling Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
De provincie heeft een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld om te komen tot een nieuwe zeesluis. In het beeldkwaliteitsplan zijn
een aantal voorwaarden opgenomen waardoor de bouw technisch niet uitvoerbaar bleek.
De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat welstandcriteria kan vaststellen om omgevingsvergunningen aan te toetsen, ook als de provincie het bevoegde gezag is. Het Esthetisch
programma van Eisen is een gewijzigde versie van het beeldkwaliteitsplan dat aan de gemeenteraad nu ter vaststelling wordt voorgelegd. De omgevingsvergunning voor de bouw
van de nieuwe sluis moet onder andere worden getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan en
welstandscriteria.
Vernieuwing achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
De achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is op 12 april
2015 afgelopen, zodat geen borgstellingen meer door het WSW kunnen worden verstrekt.
Het college heeft het voornemen om in plaats van ieder jaar, nu voor vijf jaar een nieuwe
achtervangovereenkomst aan te gaan, zodat de woningcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen blijven lenen. De woningcorporaties zijn door de overeenkomst WSW in de
gelegenheid om tegen gunstige rentetarieven geld te lenen voor herstructurering, renovatie
of herfinanciering. Hierdoor hoeven de woningcorporaties niet voor elke lening toestemming te vragen aan het college. De gemeenteraad neemt een besluit over deze vernieuwing.

Op de onderwerpen van de raadsagenda kan schriftelijk worden gereageerd door het sturen van een e-mail naar
griffie@velsen.nl. Deze wordt dan doorgestuurd naar alle raadsleden. Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u kijken op raad.velsen.nl of contact opnemen met de raadsgriffie tel. 0255 567502. De raadsvergadering is rechtstreeks en op een later tijdstip te zien op raad.velsen.nl

