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Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:
Agendapunt 7 (fractieverantwoording) stond onder voorbehoud
geagendeerd. Dit punt is nu van de agenda af en komt een volgende
keer terug.
Er zijn zes moties ingediend “vreemd aan de orde van de dag”. Deze
moties worden aan het eind van de agenda behandeld.
Agendapunt 2
Onderwerp Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
- De heer Klooster spreekt in namens de Stichting Hulp aan Nubra
over Velsen Millenniumgemeente en haar beleid.
- De heer Rozestraten spreekt in namens Stichting Natuurbehoud Fort
Benoorden Spaarndam over Fort Benoorden Spaarndam.
Vragenuurtje raadsleden:
- Zowel de heer Van Ikelen en de heer Hillebrink hebben vragen over
de Scouting Velserbroek.
-De heer Hillebrink stelt vragen over de arbeidsparticipatie van
Wajongers.
- De heer Bal stelt vragen over boerderij Zorgvrij.
- De heer Uytendaal stelt vragen over de mogelijkheden voor tijdelijke
huisvesting van het Terras, dus voor de periode vertrek uit oude
IJmond MTS en definitieve nieuwbouw.
- Mevrouw Teske stelt vragen over het parkeren op het De Waardterrein bij station Beverwijk.
- Mevrouw Dreijer stelt vragen over bestuurlijke samenwerking in de
IJmond.

PLEIN-110324-besluitenlijst Raad.doc

Agendapunt 3
Onderwerp Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 3 februari 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 februari 2011
Besluit
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform
Agendapunt 4
Onderwerp
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Besluit

Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform
Agendapunt 5
Onderwerp Statutenwijziging Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Besluit

In te stemmen met de statutenwijziging van de Onderwijsstichting
Zelfstandige Gymnasia.

Conform
Agendapunt 6
Onderwerp Aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het
Waarborgfonds Sociale Woning (WSW)
Besluit
In te stemmen met het voorgenomen collegebesluit tot het aangaan
van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het WSW.

Conform
Agendapunt
Onderwerp

7
Motie 6 van 2011 van de SP inzake hulp bij het
huishouden/thuiszorg
De Raad verzoekt het College:
Aangehouden • Vast te leggen dat de hulp bij het huishouden via de Wmo als
zorg onderscheiden moet worden van schoonmaakwerk en als
zodanig moet worden gerealiseerd.
• Om met de IJmond-gemeenten de mogelijkheid van een
bestuurlijke aanbesteding te onderzoeken.
Opmerkingen
De motie wordt door de SP aangehouden.
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Agendapunt
Onderwerp

Verworpen

Opmerkingen

8
Motie 7 van 2011 van de SP inzake hulp bij het
huishouden/thuiszorg
De Raad verzoekt het College:
• Na te gaan of voor huishoudelijke hulp binnen de Wmo er een
verschuiving heeft plaatsgevonden in de afgifte van indicaties voor
HH1, HH2 en HH3, en de raad daarover te informeren.
• Na te gaan of er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de
verhouding tussen goedkope hulp en duurdere hulp, en de raad
daarover te informeren.
De motie wordt verworpen. Vóór stemmen: SP, LGV, CU, VL.

Agendapunt

9
Onderwerp
Motie 8 van 2011 van VVD, PvdA, Marc Hillebrink, CDA, D66V,
GL en VL over heffing rioolrecht garageboxen
De Raad verzoekt het college:
Aangenomen het opleggen van de rioolheffing garageboxen dan wel de inning
daarvan over de jaren 2008, 2009 en 2010 te heroverwegen en
over de uitkomst daarvan met een raadsvoorstel te komen tegelijk
met de komende voorjaarsnota.
Opmerkingen
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
Agendapunt
Onderwerp

10
Motie 9 van 2011 van D66V, SP, CDA, PvdA, MH en VVD over
de ‘Balkenendenorm’
De Raad verzoekt het college
Aangenomen • in alle vanaf heden aan de raad voor te leggen
subsidieverordeningen op te nemen dat organisaties en
rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke
middelen worden gefinancierd, worden uitgesloten van subsidie
indien sprake is van salarissen aan (directie)personeel en
bestuurders boven de Balkenendenorm,
• te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot ingrijpen in
organisaties en rechtspersonen waarvan de Gemeente Velsen
deelnemende partij is (d.m.v. grootaandeelhouderschap,
gemeenschappelijke regeling, e.d.), maar waar eveneens salaris
boven de Balkenendenorm wordt uitgekeerd aan
(directie)personeel en bestuurders,
• te onderzoeken of de (juridische) mogelijkheid bestaat bij
aanbestedingen t.b.v. het sociale domein (zorg, welzijn, sociale
huisvesting, e.d.) een uitsluitinggrond voor gunning op te nemen
t.a.v. organisaties en rechtspersonen die salaris uitkeren boven de
Balkenendenorm,
• de raad in kennis te stellen van de resultaten van deze
onderzoeken,
• onder Balkenendenorm wordt verstaan: salaris inclusief
pensioenen en eventuele bonussen,
Opmerkingen
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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Agendapunt
Onderwerp

Verworpen

Opmerkingen

11
Motie 10 van 2011 van LGV over uitbreiding Jan Campertschool
De raad van de gemeente Velsen vraagt aan het college op zeer
korte termijn nog eens met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond te onderzoeken of de geplande aanbouw bij de Jan
Campertschool nog noodzakelijk is, omdat volgens de in omloop
zijnde rapporten en mededelingen van de medezeggenschapsraad
(MR) blijkt dat het aantal leerlingen een sterke daling vertoont. De
vraag is of dit ook expliciet geldt voor de Jan Campertschool.
De motie wordt verworpen. Vóór de motie stemt de LGV.

Agendapunt
Onderwerp

12
Motie 11 van 2011 van VL, CU, SP en LGV over noodlokalen ten
behoeve van de Bosbeekschool
De raad van Velsen verzoekt het college de mogelijkheid te
Ingetrokken onderzoeken om de noodlokalen voor de Bosbeekschool te plaatsen
in de locatie aan de Wulverderlaan 1a te Santpoort Noord.
Opmerkingen De motie wordt ingetrokken.
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.
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