Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 13 DECEMBER 2012
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

F.M. Weerwind
J.P.E.M. Huijs
F. Bal, P.J. van Bodegraven, R.N. van den Brink, P. de Bruijn, R. Cruz
Linde, P. van Deudekom, A.C. Eggermont, M.M. Gregoire, R.W. de
Haan, M.M. Hillebrink, G.J. W. van der Hulst, J.P. van Ikelen, H. Kat,
M.S. Koedijker, F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, L. Kwant, T. MastenbroekWesseling, E.J. Merhottein, C. Ockeloen, A.M. van Ombergen-Vester, D.
Sintenie-Wiegers, C. Stapper, H.M. Teske-Post, M.G.J.E. Vos-Vester, G.
Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar
H.B.E. Dreijer, B.J.J. Hendriks, H.S. Langendijk-Meijer, A. Uytendaal
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman,
F.M. Weerwind

Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:
Er zijn 3 moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze
worden als agendapunten 12, 13 en 14 behandeld.
Agendapunt 2
Onderwerp Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Er hebben zich geen inwoners gemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer Van Deudekom stelt de vraag of het mogelijk is om het zogeheten rode
veldje bij het Gijzenveltplantsoen tijdelijk te gebruiken als schaatsbaantje.
Wethouder Vennik geeft aan dat het daar niet mogelijk is, maar dat naast de
Dwarsligger een tijdelijke schaatsbaantje komt, als het vriest.
De heer Van Ikelen stelt een vraag over het strand, de nieuwe trap.
De heer Van Ikelen stelt een vraag over de gladheidbestrijding in Velsen.
De heer Hillebrink stelt een vraag over Terugbetalen fraude bedrag / sociale
zaken.
De heer De Bruijn stelt een vraag over de Bosbeekschool.

Agendapunt 3
Onderwerp Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 (voortgezet op 12) november 2012 en 22 november 2012
Besluit
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Conform
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

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

Conform
Opmerkingen De heer Van Ikelen verzoekt om de brief over de Bosbeekschool te betrekken
bij de besluitvorming over de Bosbeekschool, met een afschrift naar de Raad.
De heer Van Ikelen stelt voor de brief van de bewonerscommissie
Kruisberglaan aan een dossier ‘burgerparticipatie’ toe te voegen.

Agendapunt
Onderwerp

5
Vaststelling Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en
Bijstand

Besluit

1.

Conform

De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013
gemeente Velsen vast te stellen.
2.
Deze verordening in werking te laten treden op 1 januari 2013 onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening toeslagen en verlagingen Wet
werk en bijstand 2012 gemeente Velsen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6
Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013
1.
De Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Geamendeer
d

Opmerkingen
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gemeente Velsen vast te stellen;
2.
Deze verordening in werking te laten te treden op de dag na de
publicatie met terugwerkende kracht tot 1 april 2012;
3.
Gelijktijdig de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
2012 gemeente Velsen in te trekken.

7
Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek
1. De ‘nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
“Bedrijventerrein Velserbroek, dd 29-11-2012”’ vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Velserbroek” met
identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP1301BEDRIJVENTE1-R001 gewijzigd
vast te stellen, conform de ‘nota behandeling van zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Velserbroek”’.
3. Aan artikel 23 onder 23.1.1 lid d aan de voorwaarden toe te voegen:
- de bevoorrading van de bouwmarkt te situeren aan de westzijde van de
bouwmarkt vanaf de Rijksweg (de parallelweg N208).
- Amendement 34 van 2012 van VL (met de tekstwijziging van 30 meter naar
15 meter) wordt verworpen (8 stemmen vóór (VL SP CU) en 21 stemmen
tegen (VVD PvdA GL CDA LGV D66V).
- Amendement 35 van 2012 van VL en LGV wordt (met een tekstwijziging)
raadsbreed aangenomen.
- Amendement 36 van 2012 van het CDA wordt verworpen met 6 stemmen
vóór (CDA SP CU) en 23 stemmen tegen (VL PvdA D66V VVD GL LGV).
- De SP en de ChristenUnie stemmen tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
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8
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)
1. Het gemeentelijk rioleringsplan 2005 in te trekken
2. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) vast te stellen en daarmee
specifiek te kiezen voor:
a.
Handhaving van de afschrijvingstermijnen (waaronder 45 jaar voor
vrijvervalriolering)
b.
Handhaving van de huidige heffingsgrondslag (vast bedrag per
perceel voor zowel het eigenaren- als het gebruikersdeel)
c.
Invoering van een korting op de rioolheffing voor objecten waarbij
alleen hemelwater wordt geloosd (waaronder garageboxen)
d.
Uitvoeren van de volgende speerpunten:
i.
Voortzetten en verfijnen van beheertaken
ii.
Uitvoeren scenario “lange termijn winst” van de
Optimalisatiestudie AfvalwaterketenSysteem (OAS Velsen)
iii.
Verbeteren van de monitoring en sturing van het
hydraulisch functioneren van de riolering
iv.
Voortzetten onderzoek grondwatersituatie
v.
Invulling geven aan voorbeeldfunctie rond duurzaamheid
vi.
Het juiste juridische kader van de rioleringszorg
vii.
Het verbeteren van publieksinformatie
3. Uiterlijk in september 2016 te beoordelen of de looptijd van het vGRP
verlengd kan worden tot 2021 of dat er aanleiding is om een nieuw
gemeentelijk rioleringsplan op te stellen en deze procedure als zodanig
op te nemen in de nieuw op te stellen ‘Financiële verordening
gemeente Velsen’
4. Het besluit in werking te laten treden direct na besluitvorming.

9
Belastingverordeningen 2013
1. De volgende verordeningen vast te stellen:
- de verordening op de heffing en invordering van de onroerende
zaakbelastingen 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en
bedrijfsruimten 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting
2013;
- de verordening op de heffing en invordering van leges 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013;
- de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013;
2. Deze in werking te laten treden per 1 januari 2013.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

10
Classificatie strategische gronden i.v.m. aanpassing notitie
grondexploitatie door commissie BBV
1.

Conform

2.

3.

4.

5.
6.
7.

a. De grondexploitatie De Schouw ( aan de Grote Hout of Koningsweg
178) af te sluiten en de resterende boekwaarde af te boeken per
31-12-2012.
b. Aangekochte opstal aan de Grote Hout of Koningsweg 178 te
reclassificeren naar de balanspost materiële activa als strategisch
vastgoed.
a. De grondexploitatie Winkels- en woningblok Lange Nieuwstraat af
te sluiten en de resterende boekwaarde financieel te verwerken per
31-12-2012.
b. Aangekochte winkels en woningen aan Lange Nieuwstraat 733-753
te reclassificeren naar de balanspost materiële activa als
strategisch vastgoed.
c. Een voorziening Onderhoud V&D complex in te stellen.
a. De grondexploitatie Hoek Zeeweg / Lange Nieuwstraat af te sluiten
en een voorziening te treffen ter hoogte van het verschil tussen de
boekwaarde en de waarde van de huidige bestemming per 31-122012.
b. Een reëel en stellig voornemen vast te stellen dat het de hoek
Zeeweg / Lange Nieuwstraat in de nabije toekomst zal worden
bebouwd.
c. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 om
een startdocument met ruimtelijke kaders op te laten stellen voor de
locatie Hoek Zeeweg / Lange Nieuwstraat.
a. De grondexploitatie Velserduinplein af te sluiten en een voorziening
te treffen ter hoogte van het verschil tussen de boekwaarde en de
waarde van de huidige bestemming per 31-12-2012.
b. Een reëel en stellig voornemen vast te stellen dat het
Velserduinplein in de nabije toekomst zal worden bebouwd.
De classificatie op de balans binnen de post voorraden: de gronden
Seinpostweg te wijzigen van Niet in exploitatie genomen gronden
(NIEGG) naar Bouwgrond in exploitatie (BIE).
Het project Grote Buitendijk te classificeren op de balans binnen de
post voorraden als NIEGG op basis van het raadsbesluit R11.093.
De classificatie op de balans binnen de post voorraden: van de
gronden Kalverstraat te wijzigen van grond- en hulpstoffen naar
BIE.

Agendapunt
Onderwerp

11
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
2012

Besluit

- Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012
vast te stellen;
- Het geactualiseerde normenkader vast te stellen.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
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12
Motie 49 van 2012 van VL en LGV inzake Verkeersstructuur in en
om het centrum van IJmuiden

Besluit

Verworpen
Opmerkingen

De herinrichting van de IJmuiderstraatweg te wijzigen met een fietspad aan
beide zijden van de weg, conform de aanleg van het Gijzenveldplantsoen en
het Moerbergplantsoen en zodanig dat het mogelijk wordt de huizen per fiets
te bereiken.
De motie wordt verworpen met 11 stemmen vóór (SP VL LGV) en 17 stemmen
tegen (2 CDA PvdA D66V VL VVD CU). Mevrouw Sintenie-Wiegers onthoudt
zich van stemmen.

Agendapunt
Onderwerp

13
Motie 50 van 2012 van VL en LGV inzake Verkeersstructuur in en
om het centrum van IJmuiden – herinrichting IJmuiderstraatweg

Besluit

De herinrichting van de IJmuiderstraatweg voorlopig te bevriezen, totdat
duidelijk is welke effecten in de verkeersstromen gaan optreden vanwege de
Verkeersstudie centrum IJmuiden in het kader van het HOV, het
winkelcentrum en de daarbij te plannen herinrichting van de Lange
Nieuwstraat.
Verworpen met 12 stemmen vóór (CU VL LGV SP) en 17 stemmen tegen
(D66V PvdA VVD GL CDA)

Verworpen
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Aangenomen
Opmerkingen

14
Motie 51 van D66V SP LGV en GL inzake wietteelt
-Bij het kabinet te pleiten voor het bieden van de vrijheid aan gemeenten om
wietteelt te reguleren en/of een wietplantage te kunnen certificeren.
Met een tekstwijziging wordt de motie in stemming gebracht. Na hoofdelijke
stemming wordt de motie aangenomen met 16 stemmen vóór en 13 stemmen
tegen.
Vóór stemmen: Stapper, Vosse, Vrijhof, Wijkhuisen, Zorgdrager, Bal, Van
Bodegraven, Cruz Linde, Van Deudekom, De Haan, Hillebrink, Kat, Koedijker,
Kwant, Merhottein, Ockeloen.
Tegen stemmen: Sintenie, Teske, Vos, Van den Brink, De Bruijn, Eggermont,
Gregoire, Van der Hulst, Van Ikelen, Korf, Kouthoofd, Mastenbroek, Van
Ombergen.

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.
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