Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 19 JANUARI 2012
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden
Agendapunt
Onderwerp

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, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, M.M. Gregoire, R.W. de
Haan, B.J.J. Hendriks, 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, H.S.
Langendijk-Meijer, T. Mastenbroek-Wesseling, E.J. Merhottein, C. Ockeloen,
A.M. van Ombergen-Vester, D. Sintenie-Wiegers, C. Stapper, H.M. TeskePost, A. Uytendaal, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen,
E.H. Zorgdrager-van Laar
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman, F.M.
Weerwind
1
Opening en mededelingen:
-Burgemeester Weerwind herdenkt oud raadslid Henk van Delden, waarna
één minuut stilte wordt gehouden.
-Ingediend is een motie en een amendement voor agendapunt 7, die ook bij
dit punt behandeld zullen worden.
-Ingediend is een motie “vreemd aan de orde van de dag”. Deze motie heeft
betrekking op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en zal dan ook
direct na het actualiteitenuurtje behandeld worden.

Agendapunt

2

Onderwerp

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
-Mevrouw Van Ham pleit voor behoud van wijksteunpunt Zeewijk
(er gaan geruchten dat deze zou sluiten), waarna zij
handtekeningen overhandigt aan burgemeester Weerwind.
-De heer Vermeulen vraagt, namens de bewonersvereniging
Minister van Houtenlaan, aandacht voor het HOV, deelproject 5
en dan met name voor het alternatieve plan dat zij ontwikkeld
hebben.
-De heer Van der Aar spreekt ook in over het HOV, deelproject 5
en het alternatieve plan.
-Ook de heer Visser vraagt aandacht voor het HOV, deelproject 5
en het alternatieve plan.
-Tot slot houdt mevrouw Kremer een pleidooi voor het
alternatieve plan inzake het HOV, deelproject 5.
-De heer Kuntz vraagt, namens de Harddraverijvereniging
Santpoort, aandacht voor het alternatieve plan voor het HOV,
deelproject 1.
-Mevrouw Baron die namens de Stichting Santpoort spreekt,
ondersteunt het alternatieve plan voor het HOV, deelproject 1.
-Tot slot pleit ook de heer Van Waalwijk van Doorn voor het
alternatieve plan voor het HOV, deelproject 1.
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Motie 1 van 2012

Aangehouden

Vragenhalfuurtje raadsleden:
-De heer Van Ikelen (VL) vraagt aandacht voor het behoud van
de zebrapaden in Zee- en Duinwijk (Planetenweg,
Kruisberglaan).
-De heer Bal (LGV) heeft vragen over en inzake de brieven van
de minister en de Vereniging voor Opheffing van het
Cannabisverbod (VOC) m.b.t. het coffeeshopbeleid en de
behandeling/beantwoording hierop.
-De heer Van der Hulst stelt vragen over het gemeentelijk beleid
tot reductie en/of uitvoering van zebrapaden.
-De heer Hillebrink stelt vragen over een
Jongerenontmoetingsplek aan de Westbroekerplas.
-De heer Van der Hulst stelt vragen over de milieuverontreiniging
bij het voormalige spoorwegtracé, in relatie tot de communicatie
met omwonenden.
Motie 1 van 2012 van BD, LGV, CU en VL inzake HOV deeltracé
1 Santpoort-Noord wordt behandeld. De motie wordt aangevuld
met deeltracé 5-noord en wordt vervolgens aangehouden.

Agendapunt 3
Onderwerp Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 1 december 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 december 2011
Besluit
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 gewijzigd overgenomen.

Gewijzigd
Opmerkingen Na verzoeken van de heer Hillebrink, deelt de voorzitter mee dat de
Raad een kopie van het antwoord op brief 4 (Ganzenbescherming
Nederland) ontvangt. Inzake brief 5 (Bureau Discriminatiezaken),
deze wordt betrokken bij de discussie over het anti-discriminatiebeleid. Tot slot wordt inzake brief 10 (gemeente Urk) het standpunt /
beleid van de gemeente Velsen onder de aandacht gebracht bij de
gemeente Urk.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Verordening sportsubsidies
- De “Verordening sportsubsidies 2012” vast te stellen.
- Dit besluit in werking te laten treden per 1 februari 2012

Conform
Opmerkingen

Tegen het raadsvoorstel stemmen de SP en Velsen Lokaal.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

6
Vaststelling bestemmingsplan ‘Lange Nieuwstraat-NW’
Het bestemmingsplan ‘Lange Nieuwstraat-NW’ met
identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP0703LANGENIEUWS1-R001
vast te stellen.

Agendapunt
Onderwerp

7
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de
jaarrekening 2011
Besluit
- Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de
jaarrekening 2011 vast te stellen.
Geamendeerd - Kennis te nemen van het bijgevoegde normenkader.
- De rapporteringstolerantie te wijzigen van een absoluut bedrag
van € 100.000 naar een absoluut bedrag van ≥ € 100.000.
Opmerkingen

-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Amendement 1 van 2012 van CU, VL, LGV, BD wordt
raadsbreed aangenomen.
Motie 2 van 2012 van CU, VL, LGV, BD wordt verworpen. Vóór
stemmen CU, VL, LGV, BD, SP.

8
Groencompensatie Jongeren Ontmoetingsplek Valckenhoeflaan
1. De classificatie van de in de bijlage aangegeven groenlocatie
wijzigen van ‘te behouden groen met compensatieregeling’ in ‘niet
te behouden groen’, dit onder voorbehoud dat er voor de bouw
van een Jongeren Ontmoetingsplek vergunning wordt verleend.
2. De verminderde oppervlakte groen te compenseren binnen de
aangegeven groenlocatie door het plaatsen van extra heesters en
bomen.

9
Wijzigingen en aanvullingen op de Parkeerverordening 1993
van de gemeente Velsen
Wijzigen van de Parkeerverordening 1993.

Verworpen
Opmerkingen

Tegen het initiatiefvoorstel stemmen PvdA, CDA, D66V, 1 GL, MH,
VVD.

De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.

PLEIN-110119-besluitenlijst.doc

