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1

Opening en mededelingen:
Aan de agenda wordt toegevoegd als punt 10 een motie “vreemd aan de
orde van de dag” van de LGV inzake de inbreng van de vertegenwoordiger
van de gemeente Velsen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Recreatieschap Spaarnwoude.
Eveneens wordt toegevoegd: afscheid van tijdelijk raadslid, mevrouw P.J.
Van Bodegraven.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
De heer Jaap van Velzen, bestuurslid van de Stichting
Solidariteitsgebouw Velsen, vraagt aandacht voor continuïteit van hun
huisvesting en werk aan de Eenhoornstraat te IJmuiden.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
- De heer Vrijhof stelt een vraag over de fiets- en
voetgangersvoorziening tussen Halkade, Sluisplein en de ferry.
- Mevrouw Koedijker stelt een vraag over de pensioenen van ZZP’ers
(“op eten” voordat ze in aanmerking komen voor bijstand.)
- De heer Bal stelt een vraag over de huisstijl en de visie op Velsen

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

3

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 24 maart 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 maart 2011
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform
PLEIN-110414-besluitenlijst.doc

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4

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

Conform
Agendapunt

5

Onderwerp
Besluit

Renovatie Stadhuis Velsen (gebouw aan het Plein 1945)
• Het beschikbare onderzoeksbudget aan te vullen met € 300.000,uit de reserve huisvesting stadhuis ten behoeve van de
uitwerking van het ontwerp en het aanbestedingsgereed maken
van renovatievariant 2.
• De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet
opgelegde geheimhouding van het stuk betrekking hebbende op
de memo “renovatie stadhuis (gebouw B): varianten
kostenraming” inzake de renovatie van het stadhuis (gebouw B)
te bekrachtigen in verband met het belang genoemd in artikel 10,
lid 2, sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur
(bescherming economische en financiële belangen van de
gemeente en derden).

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6
Eerste wijziging van de verordening op de heffing en
invordering van leges 2011
Vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening op de heffing
en invordering van leges 2011.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

7
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond begroting 2011
De begroting 2011 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond goed te keuren.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

8
Huisvestingsverordening 2011
• De Huisvestingsverordening 2011 vast te stellen.
• De Huisvestingsverordening 2008 in te trekken op de datum dat
de Huisvestingsverordening 2011 in werking treedt.
• De Toewijzingsverordening Woonwagenstandplaatsen 2007 in te
trekken op de datum dat de Huisvestingsverordening 2011 in
werking treedt.
• Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na publicatie.
De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

PLEIN-110414-besluitenlijst.doc

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

Aangenomen

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

9
Evaluatie 'Kadernota parkeerbeleidsplan 2008'
§ De evaluatie van de ‘Kadernota parkeerbeleidsplan 2008’ vast te
stellen.
§ De onderstaande wijzigingen in het parkeerbeleid vast te stellen:
- Het college van B&W zal de uitwerkingsnota ‘uitwerking
woongebieden’, waarbij woonbuurten worden geanalyseerd
met als doel de parkeercapaciteit te vergroten, niet verder
uitwerken.
- De vrachtwagenparkeerplaats aan de Minister van
Houtenlaan blijft behouden.
- Voor ‘gebruikers met een bijzonder belang’ wordt in principe
geen gereserveerde parkeerplaats ingesteld nabij het
woonadres.
Amendement 5 van 2011 wordt verworpen (vóór stemmen de SP,
GL, MH, CDA, CU, VL).
De heer Hillebrink is tegen het laatste punt van het raadsvoorstel
(gebruikers bijzonder belang).

9a
Motie 12 van 2011 van de LGV inzake de inbreng van de
vertegenwoordiger van de gemeente Velsen in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap
Spaarnwoude.
De Raad verzoekt de vertegenwoordiger van de gemeente Velsen in
de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap Spaarnwoude in te brengen; “dat het behouden van
boerderij Zorgvrij voor het recreatieschap, met de huidige
activiteiten, wenselijk is en niet tot vervreemding over te gaan.”
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
De heer Wijkhuisen heeft zich onthouden van deelname aan
bespreking en stemming.

10
Visie op Velsen 2025
De visie “Kennisrijk werken in Velsen – aangepaste versie” als de
visie op Velsen 2025 vast te stellen

Conform
Opmerkingen

Over het raadsvoorstel wordt hoofdelijk gestemd. Alle vijf de leden
van Velsen Lokaal stemmen tegen het raadsvoorstel.

De vergadering wordt om 23.26 uur gesloten.

PLEIN-110414-besluitenlijst.doc

