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Weerwind

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:

Agendapunt
Onderwerp

2
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 10 juni 2010
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 juni 2010
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Besluit

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

3
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4
Voorjaarsnota 2010
1. In te stemmen met de in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota
opgenomen:
a.
Beleidsontwikkelingen categorie A (autonome, onvermijdelijke
Geamendeerd
ontwikkelingen);
b.
Beleidsontwikkelingen categorie B (nieuwe ontwikkelingen
waarvoor dekking aanwezig is);
als kader voor de Programmabegroting 2011 en als intentie voor de
begrotingsjaren 2012-2014.
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2. De kaders voor de meerjarenbegroting 2011-2014 als vermeld in
hoofdstuk 3 vast te stellen.
3. Als aanvullende kaders voor de Programmabegroting 2011 en als
intentie voor de begrotingsjaren 2012-2014 aan het college mee te
geven:
a.
dat najaar 2010 een visie op Velsen 2025 ontwikkeld wordt,
waarbij ook de visie op Thorbecke 2.0 en de positie van Velsen
in de regio wordt betrokken die tevens basis vormt voor de
takendiscussie die in 2011 gevoerd wordt. Bij deze discussies
wordt ook de samenleving betrokken.
b.
dat, met het oog op de zwakkeren in de samenleving, een
discussie moet leiden tot vaststelling van prioriteiten binnen de
diverse taakvelden van de WMO.
c.
De economische ontwikkeling van de gemeente, inclusief
recreatie en toerisme is van groot belang en wordt waar
mogelijk gestimuleerd. Recreatie en toerisme worden in
hetzelfde programma opgenomen en er komt een aparte
agenda voor R&T.
d.
Er is meer inzet op handhaving noodzakelijk. Op korte termijn
worden aan de hand van een evaluatie voorstellen voor
verdere aanpak gedaan.
4. Eveneens worden als kaders voor de programmabegroting 2011 en
als intentie voor de begrotingsjaren 2012-2014 meegegeven: (N.B. dit
is afhankelijk van de discussie op 1 juli)
a.
Nieuwbouw/renovatie van het stadhuis wordt kritisch herbezien
op noodzaak en mogelijkheden tot versobering (voorjaarsnota
2.9.2 + inbreng fracties).
b.
Nieuwbouw/vervanging van wijkposten wordt heroverwogen.
Daarbij wordt de spreiding van alle wijkposten in de gemeente
betrokken, er wordt gekeken naar multifunctioneel gebruik en
met name gezocht naar de goedkoopste adequate oplossing
(voorjaarsnota 2.9.2 + inbreng fracties)
c.
In het kader van de Subsidieregeling instandhouding
monumenten wordt structureel € 50.000 opgenomen
(voorjaarsnota 2.6.1)
d.
Voor de meerjarige ketenaanpak van de pooierboy
problematiek wordt uit de bestaande budgetten voor 2011
€13.000 en daarna structureel € 11.000 gereserveerd
(voorjaarsnota 2.7.1)
e.
Velsen is partner in het Veiligheidshuis in Haarlem; waarvoor in
de startfase subsidie is ontvangen van het ministerie van BZK.
De financiële bijdrage vanaf 2011 van € 15.600 kan uit de
bestaande budgetten betaald worden (voorjaarsnota 2.7.2)
f.
Voor dierenwelzijn is naast uitvoering van de wettelijke taken
binnen de begroting ruimte voor een extra bedrag van € 12.000
in 2011 (voorjaarsnota 2.7.3)
g.
Ten aanzien van de bommenregeling wordt kritisch bezien
waar toepassing noodzakelijk is; niet de hele gemeente wordt
in kaart gebracht (voorjaarsnota 2.7.4)
h.
Er worden in 2011 Burgerpanels ingevoerd (voorjaarsnota
2.8.1).
i.
Voor ondersteuning van de ondernemingsraad (o.a.
trainingsdagen) is een extra bedrag nodig van € 20.000
(voorjaarsnota 2.9.1), zonder de intentie dit te herhalen voor
de begrotingsjaren 2012-2014.
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Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

5. Kennis te nemen van de reactie van het College op de discussie
punten uit de sessie van 16 juni 2010. zoals in bijlage 2 verwoord.
6. Het college te verzoeken goede nota te nemen van de op bijlage 3
vermelde speerpunten en opmerkingen en daar zoveel mogelijk
gemotiveerd op te reageren, voorafgaand aan of bij de aanbieding van
de begroting 2011.
7. In te stemmen met de wijzigingen van de begroting 2010 als
opgenomen in bijlage 1. De post “expertise verzelfstandiging
bibliotheek à € 50.000 (programma 5, volgnummer 4) wordt
gewijzigd in € 25.000.
- Amendement 11 van 2010 van de LGV wordt verworpen (vóór LGV, CU).
- Amendement 11a van 2010 van de CU wordt verworpen (vóór CU, SP).
- Amendement 12 van 2010 van de SP wordt verworpen (vóór SP, LGV).
- Amendement 13 van 2010 van de SP wordt verworpen (vóór SP).
- Amendement 14 van 2010 van de SP wordt verworpen (vóór SP)
- Amendement 15 van 2010 van VL wordt verworpen (vóór VL, BD, CU,
LGV, SP).
- Amendement 16 van 2010 van VL wordt verworpen (vóór CU, BD, LGV,
VL).
- Amendement 17 van 2010 (gewijzigd) van PvdA, VVD en SP wordt
aangenomen (tegen GL, BD).
- Amendement 18 van 2010 van CU wordt aangenomen (tegen VVD,
PvdA, D66V, CDA.
- Velsen Lokaal stemt tegen onderdeel 2 van het raadsbesluit.
- De SP en ChristenUnie stemmen tegen onderdeel 4 van het
raadsbesluit.
- Velsen Lokaal, de ChristenUnie en de SP stemmen tegen onderdeel 7
van het raadsbesluit.
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Verordening tot wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening Velsen 2009
De Verordening tot wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009 als volgt vast te stellen:
Artikel I
De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009
wordt gewijzigd als volgt:
A. Aan artikel 1:1 wordt toegevoegd, onder vervanging van de punt na
onderdeel h. door een puntkomma, een onderdeel i. dat luidt:
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
B. de onderdelen i en j van artikel 1:1 worden vernummerd tot j en k.
C. Artikel 1:2 komt als volgt te luiden:
1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een
vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van
ontvangst van de aanvraag.
2. Het bevoegd orgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken
verdagen.
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een
aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 of artikel 4:13.
4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor de beslissing
op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid.
D. Artikel 1:8 wordt als volgt gewijzigd:
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In de aanhef wordt de zinsnede “door het daartoe bevoegde gezag”
vervangen door: door het bevoegd gezag of het bevoegde
bestuursorgaan.
E. Artikel 2:1, derde lid, komt te luiden:
3.Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen
die door of vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de
openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn
afgezet.
F. Artikel 2:5 wordt als volgt gewijzigd:
1.Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid,
wordt een vierde lid ingevoegd dat luidt:
4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor
het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit
betreft als bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
G. Artikel 2:6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg”
wordt vervangen door:
(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en
veranderen van een weg.
2. Het eerste en tweede lid komen te luiden:
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een
weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een
weg te graven of te spitten, aard of breedte van de
wegverharding te veranderen of anderszins verandering te
brengen in de wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de
activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige gevallen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd tot 3 en 4.
H. Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Kapverbod” wordt vervangen door:
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.
2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder vergunning van het
college” vervangen door: zonder vergunning van het bevoegd
gezag.
I. Artikel 4:14 en 4:15 vervallen, omdat dit in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is geregeld.
J. Artikel 4:16 wordt vernummerd tot 4:14.
K. Artikel 4: 17 wordt vernummerd tot 4:15 en in het eerste lid wordt de
zinsnede “het college” vervangen door: het bevoegd gezag.
L. Artikel 4:18 vervalt, omdat dit in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is geregeld.
M. Artikel 4:19 wordt vernummerd tot 4:16 en wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “het college” vervangen door: het
bevoegd gezag (2x);
2. In het derde lid wordt de zinsnede “het college” vervangen door: het
bevoegd gezag.
N. De artikelen 4:20 t/m 4:30 worden vernummerd tot 4:17 t/m 4:27.
Artikel II
Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:6 en 4:13 die
zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening
worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip
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waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in
werking is getreden.
Artikel III
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform
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Gewijzigde Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen 2009
1. De gewijzigde Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen 2009
vast te stellen;
2. De gewijzigde Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen 2009 in
werking te laten treden op de vierde dag na haar bekendmaking;
3. Per gelijke datum de Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen
2009 in te trekken.
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Wijziging Monumentenverordening i.v.m. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO)
1. De Monumentenverordening Velsen 2010 vast te stellen;
2. Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt
onder gelijktijdige intrekking van de Monumentenverordening Velsen
1995;
3. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding
van deze verordening worden afgehandeld volgens de
Monumentenverordening Velsen 1995.
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Wijziging Bouwverordening Velsen vanwege Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO)
1.
De bijgevoegde Bouwverordening 2010 (12de versie) en
Bouwverordening 2010 (13de versie) vast te stellen;
2.
De Bouwverordening 2010 (12de versie) op 1 juli 2010 in werking te
laten treden onder gelijktijdige intrekking van de Bouwverordening
2007;
3.
De Bouwverordening 2010 (13de versie) treedt in werking op het
tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in
werking treedt onder gelijktijdige intrekking van de
Bouwverordening 2010 (12de versie);

9
Medewerking verlenen aan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19,
eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten
van een tuincentrum voor het perceel Rijksweg 289 te Velserbroek
Medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19,
eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van
een tuincentrum voor het perceel Rijksweg 289 te Velserbroek
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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Jaarrekening 2009 De Meergroep
In te stemmen met de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke
Regeling “de Meergroep” en het bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling overeenkomstig te berichten.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

11
Startdocument ‘Roos en Beeklaan, Santpoort-Noord’
1. De inspraakrapportage ‘startdocument Roos en Beeklaan,
Santpoort-Noord’ vast te stellen;
Geamendeerd
2. Het gewijzigde startdocument ‘Roos en Beeklaan, Santpoort-Noord’
vast te stellen.
3. Voor de vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan
wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor de
belanghebbenden;
4. Onderdeel van deze bijeenkomst is dat, duidelijkheid wordt
gegeven aan de belanghebbenden, over de mijlpalen van het
traject (voorbeelden van mijlpalen: ontwerp, wijziging
bestemmingsplan, bouwvergunning) en dat het aan deze
belanghebbenden duidelijk wordt gemaakt wat hun rechten en
plichten zijn en dat de momenten van samenspraak, inspraak
en informatieverstrekking aan hen wordt toegelicht.
Opmerkingen
- Amendement 19 van 2010 van VL en PvdA wordt aangenomen (tegen:
VVD, D66V, CDA, CU, SP).
- Amendement 20 van 2010 van de LGV wordt verworpen (vóór LGV, CU).
- Amendement 21 van 2010 van GL wordt verworpen (vóór GL, BD).

Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

Opmerkingen

12
A) Wijziging richtlijnen Averijhaven
B) Inspraakreacties en richtlijnen MER Lichteren Buitenhaven
IJmuiden
A) Het aangepaste startdocument bestemmingsplan Averijhaven (inclusief
reactie op participanten) vast te stellen.
B) 1. Kennis te nemen van de inspraakreacties inzake de richtlijnen voor
het MER Lichteren Buitenhaven IJmuiden en van de initiatieven voor
het Bestemmingsplan Averijhaven;
2. Vast te stellen de richtlijnen voor de MER Lichteren Buitenhaven
IJmuiden.
Amendement 22 van 2010 van D66V wordt verworpen (vóór D66V, LGV,
SP, CU, BD).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

13
Bed & Breakfast beleid
De beleidsnotitie ‘Bed & Breakfast gemeente Velsen 2010’ vast te stellen.

Opmerkingen

Verplaatst naar de vergadering van 8 juli 2010.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

14
Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Recreatieschap Spaarnwoude
Kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
Met instemming te reageren op de begroting 2011 van de GR
behoudens de indexering van 0,97% en het bestuur van de GR
overeenkomstig te berichten.
- Motie 17 van 2010 van LGV wordt aangenomen (tegen SP, VL, CU, GL).
- De heer Wijkhuisen onthoudt zich van deelname aan de discussie en
stemming over raadsvoorstel en motie.

15
Jaarstukken Milieudienst IJmond
In te stemmen met de Jaarrekening 2009, inclusief het voorstel van
de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling
Milieudienst IJmond.
Kennis te nemen van het Jaarverslag 2009 van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
In te stemmen met de begroting 2011 van de Milieudienst IJmond
met dien verstande dat niet akkoord gegaan wordt met de
meerjarenbegroting van 2012 en te besluiten hierover een
zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst
IJmond.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

16
Jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
- De VRK te berichten dat met grote ontsteltenis en verontrusting
kennis is genomen van het resultaat van het jaarverslag 2009;
Geamendeerd
- De VRK op te dragen met onmiddellijke ingang die maatregelen te
nemen welke nodig zijn om de exploitatie vanaf 2010 binnen de
gestelde financiële randvoorwaarden, zoals opgenomen in de
vastgestelde begroting 2010, uit te voeren en de raden van de
deelnemende gemeenten hierover actief te informeren;
- Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2009 van de VRK,
alsmede van het voorstel van het dagelijks bestuur het
exploitatietekort ten laste te brengen van de reserve accommodatie
Zijlweg en de Algemene Reserve;
- Bij de VRK er in ernstige mate op aan te dringen de organisatie te
transformeren in een strak aangestuurde (bedrijfs- en beleids-)
organisatie waarin excessen, waarvan melding is gemaakt in het
onderhavige jaarverslag, worden voorkomen.
- De raad voor de begrotingsbehandeling van 2011 een
tussenrapportage te doen toekomen met daarin opgenomen de
aanpak van de genomen maatregelen, de beoogde resultaten
en de eventuele consequenties daarvan ten aanzien van onze
gemeente.
Opmerkingen

- Amendement 23 van 2010 van D66V, VVD, VL, PvdA, GL en CDA wordt
raadsbreed aangenomen.
- Motie 18 van 2010 van D66V, CDA, VL, PvdA, GL en VVD wordt
raadsbreed aangenomen.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

17
Vaststelling Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente Velsen
2010
1. De Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente Velsen 2010 vast
te stellen;
2. De Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente Velsen 2010 in
werking te laten treden op de vierde dag na haar bekendmaking;
3. Per gelijke datum de Inspraakverordening Velsen 2005 in te trekken.
Verplaatst naar de vergadering van 8 juli 2010.

18
Reglement van Orde Raadsplein Velsen
Vast te stellen het gewijzigde Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad en van het raadsplein van de
gemeente Velsen en te bepalen dat dit reglement in werking treedt op 1
september 2010.
Verplaatst naar de vergadering van 8 juli 2010.

19
Wijziging instructie voor de griffier
1. Vast te stellen de Instructie voor de Griffier 2010,
2. Te bepalen dat deze in werking treedt op 1 juli 2010.
3. In te trekken per 1 juli 2010 de Instructie voor de griffier vastgesteld
op 6 maart 2003 en gewijzigd 13 juni 2006
Verplaatst naar de vergadering van 8 juli 2010.
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Delegatie van de bevoegdheid tot aanwijzing van de route gevaarlijke
stoffen.
De bevoegdheid ingevolge artikel 18, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen (Wvgs) tot aanwijzing van wegen of weggedeelten waarover
gevaarlijke stoffen in de zin van artikel 12 Wvgs bij uitsluiting mogen
worden vervoerd op grond van artikel 156 Gemeentewet te delegeren aan
het college.
Verplaatst naar de vergadering van 8 juli 2010

21
Motie verzoek Tibet Support Group – vlaggen voor Tibet op 6 juli.
De motie wordt verworpen (vóór D66V, GL, 2 VVD, BD, 1 PvdA, CU, SP, 1
LGV).

De vergadering wordt om 23.33 uur gesloten.
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