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Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
- Een ordevoorstel van VL om agendapunt 5 (Kweekerslaan) van de
agenda af te halen wordt raadsbreed overgenomen.
- Voor de agendapunten 6, 10 en 14 zijn moties en/of amendementen
ingediend. Deze worden bij het betreffende agendapunt behandeld.
- Er is een motie “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze wordt
als agendapunt 15 behandeld.
- Een voorstel om agendapunt 14 direct na agendapunt 4 te behandelen,
wordt overgenomen.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer Vrijhof stelt een vraag over de recente ongevallen in de
Elektriciteitscentrale Velsen. De portefeuillehouder beantwoordt deze vraag.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

3

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 11 oktober 2012
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 oktober 2012
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

3467.doc

4

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

Agendapunt
Onderwerp
Van agenda
afgevoerd
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Geamendeer
d

Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Opmerkingen

3467.doc

5
Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten vier
woningen en zes parkeerplaatsen aan Kweekerslaan ongen. te
Santpoort-Noord
Een ordevoorstel om dit punt van de agenda af te voeren, wordt
raadsbreed aangenomen.
6
Startdocument Heirweg tbv Brede School in Velsen-Noord
Het startdocument Heirweg - Brede School te Velsen Noord inclusief de
inspraakreacties vast te stellen, met dien verstande dat in het
Startdocument op bladzijde 9 derde bullit de zinsnede: “er worden geen
speelfuncties in het groen opgenomen, wel kan er informeel gebruik
worden gemaakt van het gras bijvoorbeeld als trapveldje”, wordt
vervangen door de zin: “in het groen wordt zoveel mogelijk ruimte
gemaakt om te spelen”.
Amendement 32 van de LGV wordt raadsbreed aangenomen.

7
2e Bestuursrapportage 2012
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2012;
2. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2012 met de
bedragen zoals opgenomen in bijlage 1 Ontwikkeling per saldo;
3. Een tweede voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het
nieuwe project (voorheen groot helmduin) van € 40.000 en deze te
dekken door een onttrekking aan de reserve Zeewijk;
4. In te stemmen met een vrijval aan de reserve Beleidsspeerpunten van
€ 293 inzake het niet meer benodigde bedrag Visie op Velsen 2025
5. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten
van € 128.785 ter dekking van de kosten van de Regionale aanpak
bestrijding jeugdwerkloosheid.
6. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten
van € 61.912 ter dekking van de kosten taxatiekosten schoolgebouwen
en gymlokalen;
7. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten
van € 25.000 ter dekking van de kosten voor het
verzelfstandigingtraject Bibliotheek;
8. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten
van een daarin gereserveerd bedrag van € 12.868 ten behoeve
Burgerparticipatie en dit bedrag toe te voegen aan de reserve
Burgerparticipatie.
- De SP stemt tegen het raadsvoorstel.
- Wethouder Vennik zegt toe dat de Raad volgende week de
voortgangsrapportage Economische Agenda krijgt.
- Wethouder Vennik beantwoordt de vraag van de heer Korf over het
verschil van 3 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, schriftelijk.
- Er komt nog een antwoord op de vraag over de ID banen.

Agendapunt
Onderwerp

8
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2013

Besluit

1. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Velsen
2009 in te trekken.
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2013 vast te stellen.
3. Deze besluiten in werking te laten treden per 1 januari 2013.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Opmerkingen

9
Welzijn Nieuwe Stijl
De Kadernota Welzijn Nieuwe Stijl, basis voor het lokale welzijnswerk, het
vrijwilligerswerk en de wijkgerichte dienstverlening vast te stellen.
De heer Merhottein onthoudt zich van stemming bij dit punt.

10
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015
Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015 vast te stellen.

Amendement 33 van de LGV wordt ingetrokken.

11
Vaststelling bestemmingsplan Industrieterrein Tata Steel
1. De “nota zienswijzen bestemmingsplannen Industrieterrein Tata Steel”
vast te stellen, zover deze betrekking heeft op de gemeente Velsen en
als zodanig is aangegeven in de nota van zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan “Industrieterrein Tata Steel” met
identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP0200TATASTEEL1-R001
gewijzigd vast te stellen, conform de nota behandeling van
zienswijzen:
3. De zienswijze van J. Wijker niet-ontvankelijk te verklaren.
- De heer Van Ikelen onthoudt zich van stemming.
- De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp

12
Begroting 2013 "de Meergroep" en meerjarenbegroting 2014 2017

Besluit

1. Kennis te nemen van de begroting “2013 van de Gemeenschappelijke
Regeling “de Meergroep”;
2. Ten aanzien van het geschetste meerjarenperspectief voor de periode
2014 t/m 2017 een zienswijze in te dienen te weten:
•
Het meerjarenperspectief geen status te geven aangezien
nog onvoldoende zicht is op de effecten van de samenwerking
“IJmond Werkt!“ en daarnaast nog onduidelijk is of en in welke mate de
voorgenomen stelselherziening sociale zekerheid wordt doorgevoerd.
3. Het bestuur van de Meergroep in die zin te berichten.

Conform

3467.doc

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

13
CNB begroting 2013
In te stemmen met de begroting 2013 van het Centraal Nautisch Beheer.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

14
Nota lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente Velsen 2012
1. De Inspraakrapportage Nota lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente

Conform

2. De Nota lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente Velsen 2012 gewijzigd

Opmerkingen

- Motie 46 van 2012 van D66V en PvdA wordt aangehouden.
- Motie 47 van 2012 van PvdA D66V LGV CDA VL SP wordt raadsbreed
aangenomen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

15
Motie 48 van 2012 inzake Ruïne van Brederode

Velsen 2012 vast te stellen;

Aangenomen

Opmerkingen

vast te stellen conform de inspraakrapportage.

De Raad verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:
-

Bij het Rijk te bepleiten de Ruïne van Brederode niet af te stoten,
maar als Rijksmonument in bezit, beheer en onderhoud te houden;

-

Bij het Rijk te informeren welke financiële middelen destijds bij de
overdracht naar het Rijk zijn meegekomen voor beheer en
onderhoud.

Motie 48 van 2012 van D66V en PvdA wordt raadsbreed aangenomen.

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

3467.doc

