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Opening en mededelingen:

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord: de heer Visser, bewoner van de Minister
van Houtenlaan, spreekt in over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Vragenuurtje raadsleden:
- Mevrouw Nienhuis stelt een vraag over de Europese regelgeving
voor sociale huurwoningen (€ 33.000,- grens) in Velsen.
- Mevrouw Van Ombergen stelt een vraag over de voorbereiding
noodlokalen J. van Nassaulaan. De portefeuillehouder zal de vragen
schriftelijk beantwoorden.
- De heer De Bruijn stelt een vraag over de noodlokalen van de
Bosbeekschool.
- De heer Gregoire stelt een vraag over het onderhoud van het
Bunkerpad.
- De heer Kwant stelt een vraag over het woonwagencentrum Oude
Pontweg. De portefeuillehouder meldt dat er binnenkort een sessie
komt over dit onderwerp.
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Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 13 januari 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 januari 2011
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform

PLEIN-110203-besluitenlijst.doc
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Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.
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Verzoek aanvulling Gemeentefonds opsporen en ruimen
conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog
In te stemmen met het verzoek tot aanvulling van het gemeentefonds
ten behoeve van de kosten voor explosieven opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in
het projectgebied Oud IJmuiden in de gemeente Velsen;

Opmerkingen De SP stemt tegen het raadsvoorstel.
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Bestemmingsplan Zuiderscheg
- In te stemmen met de Nota van zienswijzen (versie 30
november 2010) aangaande het ontwerp-bestemmingsplan
“Zuiderscheg”;
- Het bestemmingsplan “Zuiderscheg” met identificatienummer
NL.IMRO.0453.Bp1200ZUIDERSCHEG1 gewijzigd vast te
stellen, conform de Nota van Zienswijzen (versie 30
november 2010).

Opmerkingen

- De heren Uytendaal en Wijkhuisen (D66V) onthouden zich van deelname
en stemming bij dit agendapunt.
- Amendement 2 van 2011 van VL wordt verworpen (vóór VL, SP).
- Motie 1 van 2011 van VL wordt aangehouden.
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Kadernotitie standplaatsenbeleid ambulante handel
De kadernotitie standplaatsenbeleid ambulante handel vast te
stellen.
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Aangenomen

- Amendement 3 van 2011 van VL en CDA wordt verworpen (vóór
stemmen VL, CDA, SP, LGV en CU).
- Amendement 4 van 2011 van VVD en GL wordt ingetrokken.
- De heer Bal (LGV) stemt tegen het raadsvoorstel.
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Motie D66V, VVD, VL, LGV, MH, SP over vrij toegankelijke
datacollecties
Verzoekt het College van B&W:
- Een kortdurend onderzoek naar de kosten, een zogenaamde quick
scan uit te voeren, om zeker te zijn van deze lage kosten.
- Mocht dan blijken dat de kosten deze dienst haalbaar maken, moet een
dekkingsvoorstel worden gezocht.
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Opmerkingen

- Bij voorkeur dekking vanuit een Europese subsidie via o.a Agentschap
NL, hierbij dus een onderzoek of dit project daadwerkelijk voor subsidie
in aanmerking komt.
- Te onderzoeken welke datacollecties zich lenen voor openstelling aan
derden en hierin de samenwerking op te zoeken met IJmond,
Kennemerland, Dimpact etc.
- De behoeften van ondernemers en andere belanghebbenden in deze
verkenning te betrekken;
- Nadat de quickscan is uitgevoerd en er dekking is, enkele pilots te
starten met open data. Daarbij gaat het om data van de begroting en
enkele pilots met data die relatief eenvoudig zijn om te zetten (locaties
voorzieningen/strooibeleid/hondenlosloopplaatsen etc.);
- 6 maanden na start van de pilots met open data te evalueren en bij een
positief resultaat in het vervolg vanuit het principe ‘Open by default’ (data
is in principe open, tenzij anders wordt besloten) te werken;
- Daarbij zal de privacy van inwoners en andere belanghebbenden te
allen tijde strikt gewaarborgd moeten blijven.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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Besluit

Verzoekt het College:
• via een quickscan te onderzoeken van welke braakliggende
bedrijfsterreinen/ woonlocaties het aanzien verbeterd kan worden
door er een tijdelijke groene invulling aan te geven. Bij de
quickscan moeten uiteraard de eigenaren nauw betrokken
worden.
• De raad in een sessie over de resultaten van de quickscan te
informeren en zo mogelijk met voorstellen te komen.
De motie wordt aangenomen (tegen stemmen GL, CU, LGV, BD, VL).

Aangenomen

Opmerkingen
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Aangenomen

Opmerkingen

Motie MH, CDA, D66V, SP over ontwikkeling groene
bedrijventerreinen
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Motie VL, CU, CDA, D66V, MH over VIVA Zorggroep en WMO-gelden
De raad van Velsen in vergadering bijeen, verzoekt het college niet in te
gaan op mogelijke verzoeken om bij te springen in de tekorten van de
Viva Zorggroep om daarmee de gevolgen van hun financieel beleid te
verzachten voor het personeel.
De raad van Velsen is van mening, dat de Viva Zorggroep haar eigen
verantwoordelijkheid dient te dragen voor bedrijfstekorten. Deze mogen
onder geen voorwaarde afgewenteld worden op de gemeente Velsen.
De SP stemt tegen de motie.
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Motie GL over vuurwerk
De motie wordt aangehouden.

Aangehouden
De vergadering wordt om 22.38 uur gesloten.
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