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1
Opening en mededelingen:
-De heer Wijkhuisen neemt niet deel aan de bespreking van de
agendapunten 7 en 8.
-Een voorstel om agendapunt 11 (advies commissie Bezwaarschriften) van
de agenda te halen wordt geaccordeerd (tegen stemmen de heren. Bal en
Van Deudekom).
-Voorgesteld wordt om als agendapunt 11 aan de agenda toe te voegen
“Brede School Velsen-Noord”. Hiermee wordt raadsbreed ingestemd.
-Er zijn twee moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze
moties worden geagendeerd als agendapunten 16 en 17.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Niemand heeft zich aangemeld.

Vervalt
Agendapunt
Onderwerp

Besluit

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 19 mei 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 mei 2011
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

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

Conform
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Agendapunt
Onderwerp

5
Beschikbaar stellen middelen uit ReinUniegelden tbv revitalisatie
sportpark Rooswijk

Besluit

-

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

€ 387.000,- uit de ReinUniegelden (conform amendement A6.1
begroting 2010 d.d. 5-11-2009 vrij te geven voor de revitalisering
van het sportpark Rooswijk in Velsen-Noord in 2012.

6
Jaarrekening en jaarverslag 2010 gemeente Velsen
1. het jaarverslag 2010, alsmede de jaarrekening 2010, vast te stellen;
2. in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van -/- €
9.418.229
3. in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van -/- €
2.558.431
4. akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals aangegeven in
overzicht A
5. het na uitvoering van het besluit sub 4 ontstane saldo ter grootte van
€ 484.592 te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven
in overzicht B;
6. de voorzieningen Watertorenpark en Oud IJmuiden in te stellen;
7. de kredieten, genoemd in bijlage 1, ter beschikking te stellen t/m 31
december 2011;
8. de reserve Wijkgericht werken in te zetten voor Burgerparticipatie;
9. het afsluiten van het grondcomplex voormalig Blokkenterrein met een
jaar uit te stellen.
Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves
Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te
doen:
•

•

•
•
•
•
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Van de reserve Masterplan Zeewijk een bedrag van € 100.056 te laten
vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten voor de sloop en
het versneld afschrijven van de nog aanwezige boekwaarde Zandloper.
Van de reserve -25% verkeersslachtoffers een bedrag van € 34.717 te
laten vrijvallen ter dekking van de kosten voor uitvoering van
maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in
schoolomgevingen en op schoolroutes. Daarnaast zijn uitgaven gedaan
in het kader van verkeerseducatieve doeleinden (preventie).
Van de reserve DU Taalcoaches een bedrag van € 11.250 te laten
vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
Van de reserve Personeel en Organisatie een bedrag van € 680.000 te
laten vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
Van de reserve Dienstverlening een bedrag van € 538.000 te laten
vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
Van de reserve DU SLOK een bedrag van € 18.000 te laten vrijvallen ter
dekking van de in 2010 gemaakte kosten.

•

•
•

•

Van de reserve Welzijnsaccommodatie de Binnenhaven het
restantbedrag van € 1.353.000 te laten vrijvallen en deze reserve op te
heffen.
Van de reserve HVO/IKOS het restantbedrag van € 39.000 te laten
vrijvallen en deze reserve op te heffen.
Van de algemene reserve Grondbedrijf een bedrag van € 269.000 te
onttrekken ter dekking van de lasten inzake de getroffen voorziening voor
het Project Oud-IJmuiden
Het totale bedrag van € 439.000 uit de reserve Huisvesting over te
hevelen naar de reserve Renovatie gebouw B en de reserve Huisvesting
op te heffen.

Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo
ter grootte van
€ 484.592.
Overzicht B –Het saldo als volgt te bestemmen:
Een bedrag van € 348.585 toe te voegen aan een nieuw te vormen
bestemmingsreserve Beleidsspeerpunten 2010.
In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen
reeds in de begroting 2010
waren opgenomen maar die in 2010 om diverse redenen niet (geheel) tot
uitvoering zijn gekomen. Dit betreft:
Onderwijshuisvesting
€ 80.000
Maatschappelijke begeleiding
€ 50.000
Sociale werkvoorziening
€ 128.785
Visie 2025
€ 26.600
Bibliotheek
€ 25.000
Burgerparticipatie
€ 38.200
•

Opmerkingen

Genoemde speerpunten worden in 2011 uitgevoerd. Aan de raad zal een
separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te
geven.
• Ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf een bedrag van €
262.000 te brengen.
Indien de voorgestelde onttrekking aan de algemene reserve grondbedrijf
inzake het verlies project Oud-IJmuiden besloten wordt en door de mutaties
in de boekwaarde van de grondexploitatie gedurende 2010 is het saldo van
deze reserve lager dan het gewenste niveau van de reserve. Met deze
mutatie is de reserve weer op dit maximum gebracht.
• Ten gunste van de reserve Erfpacht een bedrag van € 42.000 te
brengen.
De grondwaarde erfpacht/verhuurgronden is gewijzigd; de hoogte van de
reserve wordt met deze mutatie weer op het gewenste niveau gebracht.
• Het resterend saldo van -/- € 167.993 ten laste van de algemene reserve
te brengen.
•
- De SP, LGV en VL stemmen tegen het raadsvoorstel.
- Motie 16 van 2011 van Velsen Lokaal wordt aangehouden.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

7
Verklaring van geen bezwaar inzake herziene Algemene Verordening
Recreatieschap Spaarnwoude
Een verklaring van geen bezwaar af te geven - als bedoeld in artikel 4, lid 2
van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude - over
de inhoud van de herziene Algemene Verordening Recreatieschap
Spaarnwoude.
De heer Wijkhuisen neemt niet deel aan de bespreking.

8
Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2012 Spaarnwoude
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2010 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
- Ten aanzien van de begroting 2012 van de GR een zienswijze aan
het bestuur van de GR kenbaar te maken inhoudende dat niet
akkoord wordt gegaan met de voorgestelde indexering van 1,6%.
De heer Wijkhuisen neemt niet deel aan de bespreking.

Conform

9
Jaarstukken Milieudienst IJmond
1. In te stemmen met de jaarrekening 2010, inclusief het voorstel van
de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling
Milieudienst IJmond en dit als zienswijze mee te geven
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2010 van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
3. In te stemmen met de begroting 2012 van de Milieudienst IJmond
en dit als zienswijze mee te geven.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

10
Subsidieverordening Monumenten Velsen
De Subsidieverordening Monumenten Velsen vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp

11 – van agenda gehaald
Advies commissie Bezwaarschriften inzake het bezwaar van de heer
N.J.J. Waasdorp, gericht tegen het raadsbesluit van 30 september
2010, nummer R10.090 (géén medewerking te verlenen aan een
impliciet verzoek tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19, eerste
lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van
een minipaarden fokbedrijf op het perceel gelegen aan Wüstelaan 68
te Santpoort-Zuid).
Dit voorstel wordt van de agenda afgevoerd.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

11 – aan agenda toegevoegd
Brede School Velsen-Noord
. - De rapportage ‘Op naar een Brede School in Velsen-Noord’ vast te
stellen. Hiermee worden de voorlopige voorkeurslocatie Heirweg en
het programma/functies bepaald voor de volgende fase in het project,
de definitiefase.
De bestemmingsreservering van € 1.000.000,- voor een ‘Multifunctionele Accommodaties’ uit de Meerjarenbegroting 2009-2012 te
bestemmen voor de realisatie van een Brede School in Velsen-Noord.

12
Jaarrekening 2010 De Meergroep
In te stemmen met de jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke
Regeling “de Meergroep” en het bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling overeenkomstig te berichten.

13
Samenwerking Werkplein IJmond
1. naar rato van het inwonertal, met de overige IJmond gemeenten
gedurende twee jaar 175.000 euro per jaar beschikbaar te stellen ter
voorbereiding en implementatie van de samenwerking. Voor Velsen
betekent dit een bijdrage ten laste van de algemene reserve van
74.248 euro per jaar over 2011 en 2012.
2. met de overige IJmond gemeenten een taakstellende bezuiniging op te
leggen aan de nieuw te vormen organisatie van 350.000 euro, te
realiseren in een periode van drie jaar ingaande 1 januari 2014 en deze
eveneens naar rato van het inwonertal over de gemeenten te verdelen.
Voor Velsen betekent dit een bedrag ten gunste van de algemene
reserve van 49.499 euro per jaar over 2014 tot en met 2016.
3. daaraan de voorwaarde te verbinden dat tussentijds uittreden de
partners niet ontslaat van de verplichting tot het nakomen van de
aangegane financiële verplichting.
De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

14
Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
In te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

15
CNB jaarrekening 2010
Geen zienswijzen in te dienen tegen de jaarrekening van het CNB.

Conform
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Agendapunt
Onderwerp

Aangenomen
met 20 stemmen
voor en 11
stemmen tegen.

16
Motie 17 van 2011 van PvdA, GL, CU, MH en VL inzake
Eenhoornstraat 4 te IJmuiden
De raad verzoekt het college:
Stichting Solidariteitsgebouw te verzoeken het gebouw aan de
Eenhoornstraat tijdelijk doch uiterlijk tot 1 oktober 2011 te gebruiken
onder voorwaarde dat de ruimtes worden opgeleverd zodra er nieuwe
huurders/gebruikers zijn.

Opmerkingen

De VVD, D66V, CDA stemmen tegen de motie.

Agendapunt
Onderwerp

17
Motie 18 van 2011 van SP en VL inzake hulp bij het huishouden /
thuiszorg.
De Raad verzoekt het College:
• De gemeentelijke kwaliteitseisen voor de hulp in het huishouden in
het kader van de WMO in overeenstemming te brengen met het
landelijk toezichtkader.

Aangenomen
met 25 stemmen
voor en 6
stemmen tegen

•

Opmerkingen

Bij de aanbesteding van de hulp in het huishouden in het bestek op
te nemen dat alle huishoudelijk hulpen de taak hebben om
veranderingen van de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden
en sociale omgeving van de cliënten actief te signaleren.

De VVD en CU stemmen tegen de motie.

De vergadering wordt om 23.17 uur gesloten.
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