Nieuwsbrief Raadsplein Carrousel 13 februari 2014
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van de
Carrousel op 13 februari 2014, aanvang 19.30 uur in het Tata Steel Stadion. De gehele agenda 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
Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)

In 2004 is door de gemeenteraad het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) vastgesteld.
Het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) beschrijft voor de periode 2004 tot 2020 de
hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerbeleid in Velsen. Om een tussenbalans te maken
heeft de raad op 20 juni 2013 een evaluatierapport vastgesteld. In vervolg hierop is gestart
met een actualisering van het LVVP. Er is gekozen voor een opzet in twee stappen: eerst een
beleidsagenda, daarna een uitvoeringsprogramma. De beleidsagenda beschrijft de relevante
onderwerpen en beleidsacties op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren
(2014-2020).
Ruimte 1: 19.30-21.00 uur
Financiële verordening, toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van
geldleningen en het afwijkingenbeleid

De Financiële verordening legt de uitgangspunten vast op het financieel beleid, beheer en
organisatie. Het afwijkingenbeleid legt regels vast over het budgetrecht van de raad en hoe te
handelen bij afwijkingen. Het Toetsingskader legt het kader vast voor het college om aanvragen te toetsen en af te handelen wat betreft borgstellingen, garantiestelling en het verstrekken van geldleningen.
Ruimte 1: 21.30 -23.00 uur

Extra nieuws uit het Raadsplein
Aankondiging IJmond-raadscommissie 18 februari 2014

Op dinsdag 18 februari om 20.00 uur vergadert de IJmond-raadscommissie in Heemskerk
over twee onderwerpen: de regionale mobiliteitsvisie IJmond en een overdrachtsdocument met betrekking tot Metropoolregio Amsterdam voor de nieuwe IJmond-raadscommissie. De vaststelling van de regionale mobiliteitsvisie IJmond zal in de afzonderlijke raadsvergaderingen plaatsvinden. Deze vergadering wordt om 19.00 uur voorafgegaan door een
presentatie van Rijkswaterstaat over de renovatie van de Velsertunnel. De volledige agenda
met onderliggende stukken wordt gepubliceerd op de websites van de vier gemeenten en kan
ook worden opgevraagd bij de griffies. Als u wilt inspreken, max. 3 minuten, kunt u zich tot
maandag 17 februari 10.00 uur aanmelden bij: griffie@heemskerk.nl
Verhuizing gemeenteraad van Telstar naar het gerenoveerde gemeentehuis

Donderdag 6 maart 2014 is er om 19.30 uur weer een raadsvergadering in de raadzaal van het
gerenoveerde gemeentehuis aan het Plein 1945 te IJmuiden. Begin maart verhuist de griffie,
het college en de overige collega’s van gebouw De Beurs naar het gerenoveerde deel van het
gemeentehuis. Bezoekers voor de Raadspleinvergaderingen zijn welkom via de ingang aan
het Plein 1945. Op 13 februari vergadert de gemeenteraad van Velsen voor de laatste keer in
het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid.
Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen, dan kunt u zich tot woensdag 12 februari, 16.00 uur
aanmelden via griffier@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502. Het is mogelijk om in te spreken bij
alle sessies van de Carrousel. Op beide onderwerpen van de agenda, kan ook schriftelijk een reactie
worden gegeven. Deze kunt u mailen naar griffier@velsen.nl Wanneer de reactie tijdig is ingeleverd
wordt deze vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

