Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 13 JANUARI 2011
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Uytendaal, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen,
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A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

2
Actualiteitenuurtje
►Inspreken: van het inspreekrecht maken de volgende personen
gebruik:
- de heer Strooker over vuurwerk;
- de heer Veerkamp over de rioolbelasting op garages;
- de heer Wijker (mede namens de heer Vos) over de rioolbelasting;
- mw. Van der Helm over Plannen Landal Greenparks - fort Benoorden;
- mevrouw Hendriks over de millenniumdoelen;
- een medewerker van de Viva Zorggroep over de bezuinigingen bij
Viva.
►Vragenuurtje: van het vragenuurtje maken de volgende raadsleden
gebruik:
- de heer Cruz Linde over het rioolbelasting garages;
- mevrouw Nienhuis over het rioolrecht garages;
- de heer Van Deudekom over de gladheidbestrijding en de
Kromhoutstraat;
- de heer Hillebrink over dierenwelzijnsbeleid en de uitvoering WWZprojecten/ Zorgbalans.
- de heer Hendriks over de Roos en Beeklaan;
- de heer Wijkhuisen over gladheidbestrijding en ReinUnie en over de
rioolheffing garages;
- de heer Korf over de parkeernormen;
- mevrouw Eggermont over de rioolbelasting op garages.

PLEIN-110113-gewijzigde besluitenlijst.doc

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 16 december 2010
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2010
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
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Toelating van een tijdelijk raadslid
Toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van Velsen de
volgende persoon:

Conform
Bodegraven van, P.J. (Paulien) (v)

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6
Groencompensatie i.v.m. de herinrichting van de
Kromhoutstraat te IJmuiden
1. De classificatie van de in de bijlage aangegeven
groenlocaties wijzigen van “te behouden groen met
compensatieregeling” in “niet te behouden groen”;
2. De verminderde oppervlakte groen te compenseren met
kwalitatief hoogwaardig groen langs het tracé.
Tegen het raadsvoorstel stemmen Velsen Lokaal en de LGV.

7
Bestemmingsplan Trompstraat-Hoogeberg
Het bestemmingsplan Trompstraat – Hoogeberg
(NL.IMRO.0453.BP0702TROMPSTRAAT1) vast te stellen

Conform
Opmerkingen

Het CDA verzoekt om in het raadsvoorstel de benaming “geestelijke”
te wijzigen in “verstandelijke”. Het college zal dit nog nader bekijken.
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Onderwerp
Besluit
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Opmerkingen

8
Wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Velsen
2010
Vast te stellen de volgende verordening Wijziging
Afvalstoffenverordening invoering WABO:
Artikel I
De Afvalstoffenverordening wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 25 wordt de zinsnede “artikel 18.4, derde lid, van de wet”
vervangen door artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na die van de
officiële bekendmaking.

9
Windturbines Reyndersweg te Velsen-Noord
1. In te stemmen met de afwijking van de hoogte in de lijnopstelling
van het Beleidsplan Windturbines 2005 voor de locatie Reyndersweg
te Velsen-Noord.
2. het Startdocument Bestemmingsplan Zeezicht bij het punt met
betrekking tot het Beleidsplan Windturbines 2005 en de aanvulling
hierop van 2008 aan te vullen met de kanttekening “met uitzondering
van de locatie Reyndersweg voor zover het de landschappelijke
inpassing betreft”.
Tegen het raadsvoorstel stemmen: SP, LGV, CDA, CU en 4 VL.

10
Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de stukken
behorende bij het collegebesluit met betrekking tot de
samenwerkingsovereenkomst, grondexploitatie en
ontwikkelingsplan voor het nieuwe winkelcentrum te IJmuiden
De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet
opgelegde geheimhouding van de stukken betrekking hebbende op
de overeenkomsten tussen de gemeente en de ontwikkelaar van het
winkelcentrum Multi Vastgoed, de grondexploitatie en het
ontwikkelingsplan incl. bijlagen inzake de ontwikkeling van het
nieuwe winkelcentrum te IJmuiden 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).
Amendement 1 van 2011 van Velsen Lokaal wordt ingetrokken na
de toezegging van de wethouder dat het college publieksversies
aanlevert van de stukken, alleen niet van de grondexploitatie, de
samenwerkingsovereenkomst en de bijlagen 6 en 8.

De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.
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