Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 14 JULI 2011
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

F.M. Weerwind
J.P.E.M. Huijs
F. Bal, M. van den Brenk-Steijn, P. de Bruijn (vanaf punt 6), R. Cruz Linde, P.
van Deudekom, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, M.M. Gregoire, R.W. de
Haan, B.J.J. Hendriks, M.M. Hillebrink, G.J. W. van der Hulst, H. Kat, M.S.
Koedijker, F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, H.S. Langendijk-Meijer, T.
Mastenbroek-Wesseling, E.J. Merhottein, A.C. Nienhuis, C. Ockeloen, A.M.
van Ombergen-Vester, S. Oraz, D. Sintenie-Wiegers, H.M. Teske-Post, A.
Uytendaal, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar
J.P. van Ikelen, L. Kwant, M.G.J.E. Vos-Vester
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman, F.M.
Weerwind

Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:

Agendapunt 2
Onderwerp Actualiteitenuurtje
Er hebben zich geen burgers gemeld.

Agendapunt 3
Onderwerp Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 9 en 16 juni 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 en 16 juni
2011
Besluit
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Bij de besluitenlijst, agendapunt 6, staat niet dat de ChristenUnie
tegen het raadsvoorstel gestemd had. Dit wordt gewijzigd.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd
overgenomen.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

7
Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest
1. Het voorliggende ontwerp ontwikkelingsplan Grote
Buitendijk/Hofgeest vast te stellen als passende uitwerking van de
door de raad gestelde kaders.
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Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

2. Het ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest te
hanteren als uitgangspunt voor het verkrijgen van een
principe-uitspraak van de provincie Noord-Holland voor het
verkrijgen van een ontheffing voor het bouwen buiten het
Bestaand Bebouwd Gebied (BBG “rode contour”).
3. Voor deze vervolgfase een aanvullend voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen van €50.000,- De heer Bal van de LGV neemt bij dit agendapunt plaats op de
tribune.
- GroenLinks stemt tegen het raadsvoorstel.

8
Advies commissie Bezwaarschriften inzake het bezwaar van de
heer N.J.J. Waasdorp, gericht tegen het raadsbesluit van 30
september 2010, nummer R10.090.
• Om het bezwaarschrift van 14 december 2010, ontvangen op 16
december 2010, van de Stoeterij Bleek & Hoven in de persoon
van de heer N.J.J. Waasdorp te Santpoort-Zuid, in deze
vertegenwoordigd door de heer J.M. Schipper, medewerker
ARAG rechtsbijstand, gericht tegen het besluit van de raad van
30 september 2010, door verzending op 4 november 2010
bekend gemaakt, om geen toepassing te geven aan het verzoek
tot het voeren van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) voor het oprichten
van een stalgebouw, een opslag/berging en een paardenbak met
omheining, lichtmasten en sproei-installatie te gebruiken voor de
fok van (mini)paarden), gelegen op het perceel kadastraal
bekend gemeente Velsen, sectie F, nummer 8534, plaatselijk
bekend Wüstelaan 68 te Santpoort-Zuid, ontvankelijk te
verklaren;
• Om in de heroverweging geen aanleiding te zien zijn besluit 30
september 2010 te herroepen en dit bijgevolg in stand te laten
onder aanvulling van de motivering ten aanzien tot de in het
advies van de commissie bezwaarschriften staande conclusies
onder:
Motivering of de vrijstelling in de beleidsuitgangspunten van het
plan past:

dat zowel een toename van bebouwing buiten het bouwvlak als
een gebruik van de gronden als parkeergelegenheid niet past
binnen de beleidsuitgangspunten van het huidige vigerende
bestemmingsplan en,
Motivering of de vrijstelling in de toekomstige bestemming past:
dat door de vaststelling op 17 september 2009 door de raad van het
"Startdocument, bestemmingsplan 'agrarisch gebied Santpoort',

De Leck en de Bergen" vast is komen te staan dat het door
bezwaarde ingediende bouwinitiatief om de bouw mogelijk te
maken van de aangevraagde bouwwerken niet aan de orde
kan omdat dit ook niet past binnen de door de raad gewenste
toekomstige bestemming.

PLEIN-110714-besluitenlijst-gew.doc

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

9
Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente Beverwijk ter
plaatse van stationsgebied Beverwijk (kavel Heliomare)
1. De herindelingsregeling vast te stellen voor grenscorrectie met
de gemeente Beverwijk ter plaatse van het stationsgebied
Beverwijk (kavel Heliomare), conform de gewaarmerkte kaart
van de gemeente Velsen, nummer gt968, d.d. 27 augustus
2010.
2. In te stemmen met de structurele financiële gevolgen van de
grenscorrectie.

10
Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente Beverwijk ter
plaatse van Tata Steel IJmuiden BV.
1. De herindelingsregeling vast te stellen voor de grenscorrectie
met de gemeente Beverwijk, ter plaatse van Tata Steel IJmuiden
BV, conform de gewaarmerkte kaart van de gemeente Velsen,
nummer gi1397, d.d.15-9-2010.
2. In te stemmen met de structurele financiële gevolgen van de
grenscorrectie
3. Te bepalen dat op het moment van het van kracht worden van
deze herindelingsregeling alle gemeentelijke voorschriften van
Beverwijk vervallen in het naar Velsen overgegane gebied en
alle gemeentelijke voorschriften van Velsen dan van toepassing
worden, één en anders zoals bedoeld in de artikelen 28 en 30
van de Wet algemene regels herindeling en met uitzondering
van de plannen, regelingen, voorschriften en besluiten bedoeld
in artikel 34, lid 1, van die wet.

11
Begrotingswijziging 2011 de Meergroep
- Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2011 van
de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”
- Naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen.
- Het bestuur in die zin te berichten.

12
Begroting 2012 "de Meergroep" en meerjarenbegroting 2013 2016
1. Kennis te nemen van de begroting 2012 van de
Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”;
2. Ten aanzien van het geschetste meerjarenperspectief voor de
periode 2013 t/m 2016 een zienswijze in te dienen te weten:
o het meerjarenperspectief geen status te geven, aangezien
nog onvoldoende inzichtelijk is wat de mogelijke gevolgen
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zijn van de voorgenomen stelselherziening sociale zekerheid
3. De raad spreekt de verwachting uit dat ‘de Meergroep’ een
uiterste inspanning zal leveren om de negatieve effecten van het
Rijksbeleid te minimaliseren;
4. Het bestuur van de Meergroep in die zin te berichten.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

13
Jaarbegroting en jaarrekening 2010 STOPOIJ
1. De jaarbegroting 2010 van de stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond goed te keuren;
2. De jaarrekening 2010 van de stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond goed te keuren.

14
Jaarstukken gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief)
1. De jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling
Noord-Hollands Archief voor kennisneming aan te nemen en het
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling overeenkomstig te
berichten;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in
Noord-Holland, mits er rekening wordt gehouden met de korting
van 5% op de bijdrage van Velsen waartoe de gemeenteraad op 4
november 2010 heeft besloten, en het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling hierover te berichten.

15
Bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis
Het bestemmingsplan “Wijk aan Zeeërweg–Motorhuis” met
identificatienummer NL.IMRO.0453.BP0704WIJKAANZEEE1
ongewijzigd vast te stellen.

16
Verklaring van geen bedenkingen Hofgeesterweg nabij nr. 28 te
Velserbroek
Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 van het
Besluit omgevingsrecht, een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de omgevingsvergunningen voor het strijdig planologisch
gebruik en daartoe af te wijken van bestemmingsplan Hofgeest voor
het bouwen van:
a. een burgerwoning (i10.006576) en;
b. een bijgebouw (i10.006994),
beiden gelegen op een perceel aan Hofgeesterweg nabij nr. 28 te
Velserbroek.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

17
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2011
Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2011

Conform
Opmerkingen

De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

18
Wijziging Regeling Steunfractieleden
Vast te stellen de gewijzigde Regeling Steunfractieleden

Opmerkingen

De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6
Bezuinigingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- In te stemmen met de reeks van bezuinigingen op het gebied van
de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals deze zijn
verwoord in de notitie van het college d.d. 10 mei 2011.
- Het college opdracht te geven een aangepaste verordening aan
de raad ter vaststelling voor te leggen.
- Amendement 6 van 2011 van de LGV wordt verworpen (vóór SP,

Conform

Opmerkingen

LGV, BD, VL).
- De LGV, SP en VL stemmen tegen het raadsvoorstel.
- Motie 19 van 2011 van de LGV wordt verworpen (vóór BD, SP, VL, LGV).
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Voorjaarsnota 2011 gemeente Velsen
•

De ontwikkelingen uit hoofdstuk 2 van de voorjaarsnota als kader voor de
programmabegroting 2012 en het meerjarenperspectief te nemen, en daarbij;

Conform

A De financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen vast te stellen en te
verwerken in de begroting 2011, en als kader voor de begroting 2012 en als
intentie voor het meerjarenperspectief:
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B Het nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen voor de begroting 2011,
als kader voor de begroting 2012 en als intentie voor het meerjarenperspectief:

C De volgende maatregelen vast te stellen als dekking voor de begroting 2011 en als kader
voor de begroting 2012 en als intentie voor het meerjarenperspectief:
Aan maatregel C.3 (zie onderstaande tabel) toevoegen:
- met het bestuur van de stichting Welzijn te overleggen over de effecten van de invoering
van Welzijn Nieuwe stijl, de mogelijke effecten van de doordecentralisatie van het Rijk en
over het te volgen tijdpad voor invoering van de beoogde bezuiniging. Onder verwijzing
naar de verantwoordelijkheid die ook het bestuur heeft voor de te halen
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-

bezuinigingsdoelstelling te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het op een later
tijdstip dan wel via een andere grootte-verdeling realiseren van de in C3 voorgestelde
dekkingsmaatregel;
de uitkomst van bovengenoemd onderzoek te betrekken bij de opstelling van de
Voorjaarsnota 2012.

-

het college te verzoeken te onderzoeken in hoeverre het wijksteunpunt Zee- en Duinwijk
met activiteiten en diensten, zo mogelijk en bij voorkeur zonder gemeentelijke subsidie
(dus zo veel mogelijk kostendekkend), kan worden behouden op de huidige locatie voor
de huidige doelgroep. Daarbij betrekt het college ook alle belanghebbenden, die mede
aangesproken kunnen worden op hun eigen verantwoordelijkheden.

-

De uitkomst van bovengenoemd onderzoek te betrekken bij de definitieve vaststelling van
de begroting 2012 en meerjarenperspectief.

Aan maatregel C4 (zie onderstaande tabel) toevoegen:
vóór de behandeling van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting met het bestuur
van de bibliotheek te overleggen over de voortgang van de verzelfstandiging en over het
te volgen tijdpad voor invoering van de beoogde bezuiniging van 15% en onder
verwijzing naar de verantwoordelijkheid die ook het bestuur heeft voor de te halen
bezuinigingsdoelstelling te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het op een
later tijdstip dan wel via een andere grootte-verdeling realiseren van de in C4
voorgestelde dekkingsmaatregel ;
de uitkomst van bovengenoemd onderzoek te betrekken bij de definitieve vaststelling van
de begroting 2012 en het meerjarenperspectief.
Aan maatregel C5 toe te voegen:
- onder verwijzing naar de verantwoordelijkheid die ook het bestuur van het Witte Theater
heeft voor de te halen bezuinigingsdoelstelling, het bestuur van het Witte Theater te
betrekken bij het onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor het behoud van de
functies van dat theater in relatie tot het uitvoeren van de in C5 voorgestelde maatregel;
- de raad hierover door middel van voortgangsrapportages te informeren.
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D Ten aanzien van de incidentele dekkingsmaatregelen:
D.1: Een onttrekking uit de algemene reserve vast te stellen voor 2011 van
€ 1.000.000
D.2: De intentie uit te spreken tot het onttrekken van € 2.000.000 uit
bestemmingsreserves voor 2011, waarbij bij de vaststelling van de 2e
Tussenrapportage 2011 formeel wordt beslist om welke reserves en welke
bedragen het gaat.
D.3:De intentie uit te spreken tot het onttrekken uit de algemene reserve van
€ 4.000.000 voor het sluitend maken van de begroting 2012.
E: De Reserve Wet Werk en Bijstand in te stellen om uitgaven en inkomsten te
egaliseren;
F. Onderstaande bedragen beschikbaar te stellen in de begroting 2011 met als
dekking een onttrekking aan de bij de resultaatbestemming 2010 gevormde
bestemmingsreserve Beleidsspeerpunten 2010:
€ 80.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Onderwijshuisvesting;
€ 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Maatschappelijke begeleiding;
€ 128.785 beschikbaar te stellen ten behoeve van Sociale werkvoorziening;
€ 26.600 beschikbaar te stellen ten behoeve van Visie 2025;
€ 25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Bibliotheek;
€ 38.200 beschikbaar te stellen ten behoeve van Burgerparticipatie
G.1: Het voorstel van het college inzake een wijziging in de structuur van een programmablad
in de begroting 2012 over te nemen (paragraaf 2.2.7)
G.2: Het aantal programma’s vast te stellen op 11 conform het voorstel uit de voorjaarsnota
in paragraaf 2.2.7.

Stemming

Beslispunt A: De fracties van LGV en VL stemmen tegen.
Beslispunt B: De fracties van de LGV, BD, VL, SP en CU stemmen tegen.
Beslispunt C: De fracties van de LGV, VL, CU en SP stemmen tegen.
Beslispunt D1: De fracties van VL, LGV, BD en CU stemmen tegen.
Beslispunt D2: De fracties van VL, LGV, BD en CU stemmen tegen.
Beslispunt D3: De fracties van VL, LGV, BD en CU stemmen tegen.
Beslispunt E: De fracties van VL, LGV en BD stemmen tegen.
Beslispunt F: De fracties van VL, LGV en BD stemmen tegen.
Beslispunt G: De fractie van de LGV stemt tegen.

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.
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STEMMING OVER MOTIES EN AMENDEMENTEN
VOORJAARSNOTA 2011
Algemeen
Amendement
Nr.
Partij
A1-VJ
LGV

Onderwerp
Kerntakendiscussie

Resultaat
Verworpen (vóór
LGV, CU, BD, SP)

Onderdeel A – autonome en externe ontwikkelingen
Amendement
Nr.
Partij
A2-VJ
LGV

Onderwerp
A.35 - Algemene uitkering

A3-VJ

A.41 - Verkoop niet strategisch bezit

LGV

Resultaat
Verworpen (vóór
LGV, SP, CU)
Verworpen (vóór
LGV, VL, CU)

Onderdeel B – nieuw beleid en beleidsintensivering
Algemeen
Amendement
Nr.
Partij
A4-VJ
BD

Amendement
Nr.
Partij
A5-VJ
BD
A6-VJ
BD
A7-VJ
BD

Onderwerp
Geen nieuw beleid en
beleidsintensiveringen

Resultaat
Verworpen (vóór BD,
LGV, VL)

Resultaat
Ingetrokken
Ingetrokken
Ingetrokken

A8-VJ
A9-VJ

BD
BD

Onderwerp
B 14-Meerkosten opleiding personeel
B 15-Duurzame inzetbaarheid
B 16-Invoering generieke functies
(implementatie)
B 17-0,1% ouderenbeleid
B 19-Intensivering EZ beleid i.v.m. visie

A10-VJ

BD

B 20-3 fte WWB

A11-VJ

BD

B 22-Formatie vergunningen

A12-VJ

BD

B 23-Inhuur vergunningen

A13-VJ

BD

B 24-Inhuur opvang pieken BIBOB

A14-VJ

BD

B 27-Formatie evenementen V&U

A15-VJ

BD

B 31-Formatie Financiën

A16-VJ

BD

B 33-Afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling
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Ingetrokken
Verworpen (vóór BD,
LGV, SP, VL)
Verworpen (vóór BD,
LGV, VL)
Verworpen (vóór BD,
VL, CU)
Verworpen (vóór BD,
VL, CU)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV, CU)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV, CU)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV, CU)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV)

A17-VJ

BD

A18-VJ

BD

B 35- B 36-KCC formatie en piekbelasting/
kennisuitbreiding
B 38-WMO – individuele verstrekkingen

A19-VJ

BD

B 39-WMO beleid

A20-VJ

BD

B 40-Leerlingenvervoer versoberen

A21-VJ

BD

B 41-Vervoersbijdrage schoolzwemmen

A22-VJ
A23-VJ

BD
BD

A24-VJ

CU

B 42-Halveren sportsubsidies
B 43-Taakstelling gemeenschappelijke
regelingen
Haalbaarheidsonderzoek HOV

Onderdeel C – Dekkingsmaatregelen
Amendement
Nr.
Partij
Onderwerp
A25-VJ LGV
Diverse bezuinigingen cat. C
A26-VJ

LGV

A27-VJ

A31-VJ

D66V SP PvdA
CDA MH CU
VL SP GL CDA
LGV BD PvdA
MH
MH PvdA D66V
SP CDA
PvdA D66V VL
CDA SP MH CU
VL

A32-VJ

LGV

A33-VJ

CU SP

A34-VJ

CU SP

A35-VJ

CU SP

A36-VJ

CU

A37-VJ

SP

A38-VJ

SP

A28-VJ

A29-VJ
A30-VJ
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C2 en C3: schrappen bezuinigingen
peuterspeelzalen en verlaging
welzijnssubsidies
C3: Welzijnssubsidies
C3: Wijksteunpunt Zeewijk

C4: Bibliotheek Velsen

Verworpen (vóór BD,
VL, LGV)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV)
Verworpen (vóór BD,
VL, LGV, 1GL)
Ingetrokken
Verworpen (vóór BD)
Ingetrokken

Resultaat
Verworpen (vóór
LGV)
Verworpen (vóór
LGV, VL)
Aangenomen (tegen
BD)
Aangenomen
(raadsbreed)

Aangenomen (tegen
BD)
C5: Witte Theater
Aangenomen (tegen
BD, 1 LGV)
C6: Kunsteducatie
Verworpen (vóór SP,
VL, 1 LGV, BD)
C9 en 10: IJmond Veelzijdig inruilen voor
Verworpen (vóór VL,
wegen en groen
LGV)
C - nieuwe voorstellen: verminderen
Verworpen (vóór SP,
subsidie Stadsschouwburg
LGV, CU)
C - nieuwe voorstellen: Dividend Zeehaven Verworpen (vóór SP,
LGV, BD, CU)
C - nieuwe voorstellen: Schrappen 2% OZB Ingetrokken
reductie
C - nieuwe voorstellen: Onderzoek
Verworpen (vóór CU,
verzelfstandiging afdeling Sportzaken
2 LGV)
C - nieuwe voorstellen: Terugbrengen
Verworpen (vóór SP,
aantal wethouders
VL, LGV)
C - nieuwe voorstellen:
Verworpen (vóór SP,
Raadsvergoedingen
VL, 1 LGV)

A39-VJ

SP

C - nieuwe voorstellen: Halvering
fractievergoedingen

A40-VJ

SP

A41-VJ

SP

C - nieuwe voorstellen: Halvering
opleidingsbudget raadsleden
C - nieuwe voorstellen: VNG congres

A42-VJ

SP

C - nieuwe voorstellen: Kraanwater

Motie
Nr.
M1-VJ

Partij
LGV

Onderwerp
Kerntakendiscussie

M2-VJ
M3-VJ
M4-VJ

CDA
CDA GL VVD
VL

M5-VJ

SP

M6-VJ

CDA PvdA MH

B 19-Regionale samenwerking
B 27-Evenementenbeleid
C - nieuwe voorstellen: Terugbrengen
aantal wethouders
C - nieuwe voorstellen:
Raadsbezuinigingen
Hondencontrole

M7-VJ
M8-VJ

GL
SP

Dierenwelzijn
C5: Eén directie Kunst en Cultuur

M9-VJ
M10-VJ

GL
GL

C5: voortgang Witte Theater zeker stellen
Paragraaf 3.2: grond onder tribune Telstar
verkopen.
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Verworpen (vóór SP,
2CDA, LGV, VL, 1
VVD)
Verworpen (vóór SP,
1 VVD, BD, LGV, VL)
Verworpen (vóór SP,
VL, LGV, CDA, CU)
Verworpen (vóór SP,
VL, 2 VVD, 1 GL,
CU, BD)

Resultaat
Verworpen (vóór
LGV, SP, BD, VL,
CU)
Ingetrokken
Aangehouden
Verworpen (vóór VL,
SP, LGV
Verworpen (vóór SP,
CU)
Aangenomen (tegen:
CU, GL)
Aangehouden
Verworpen (vóór SP,
VL, MH D66V)
Ingetrokken
Verworpen (vóór GL)

