Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 1 DECEMBER 2011
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, 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, C. Stapper, H.M. Teske-Post, A. Uytendaal,
M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdragervan Laar
D. Sintenie-Wiegers
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
Er zijn twee moties ingediend “vreemd aan de orde van de dag”. Deze twee
moties worden aan het eind van de agenda behandeld.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
- De heer Rozing vraagt aandacht voor de verkeerssituatie in VelsenNoord.
- De heer Van Egmond vraagt namens de Dierenambulance Velsen
aandacht voor het dierenwelzijnsbeleid.
- Mevrouw De Vos vraagt, namens het wijkplatform Zee- en Duinwijk
en IJmuiden-Noord, aandacht voor de toekomst van de wijkplatforms.
- Ook mevrouw Havik van wijkplatform Velsen-Zuid vraagt aandacht
voor de wijkplatforms.
- Tot slot vraagt ook de heer Kortekaas van wijkplatform Velsen-Noord
aandacht voor de wijkplatforms.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
- Mevrouw Vos stelt vragen aan het college over wijkplatform Zee- en
Duinwijk.
- Mevrouw Teske-Post stelt vragen over de Brede School VelsenNoord.
- De heer Kwant stelt vragen over de overlast van jongeren op het
Plein 1945.
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Agendapunt
Onderwerp

Besluit

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 13 oktober 2011 en 3 + 7
november 2011;
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 oktober 2011 en 3
+ 7 november 2011.
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

Conform

5
Voorbereidingsbesluit en medewerking verlenen aan een
vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van vier woningen met
garages en zes parkeerplaatsen aan Kweekerslaan ongen. te
Santpoort-Noord
Voor het oprichten van vier vrijstaande woningen met garages en zes
parkeerplaatsen op het terrein gelegen aan Kweekerslaan ongenummerd
tegen over nummers 3 t/m 15 te Santpoort-Noord:
1. een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te
nemen, aangegeven op bijgaande plankaart;

2. toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4 WRO en
het ontwerpbesluit tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19, lid 1
Opmerkingen

WRO ter visie te leggen
Tegen het raadsvoorstel stemmen Velsen Lokaal en GroenLinks en 1
VVD-raadslid.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeerd

6
Klimaatprogramma Velsen: Velsen, Stad van de Wind
1. In principe in te stemmen met het klimaatprogramma “Velsen, Stad
van Zon, Zee en Wind”.
2. Het college te verzoeken aan de Raad, waar mogelijk, voor te leggen
per programmaonderdeel de doelstellingen, te bereiken resultaten
(voorzien van prestatie indicatoren) en kosten zijn opgenomen.
3. De tenaamstelling van het klimaatprogramma in de
beleidsdocumenten en verwijzingen wordt eveneens gewijzigd in
“Velsen, Stad van Zon, Zee en Wind”.

Opmerkingen

-
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Amendement 8 van 2011 van LGV en VVD wordt aangenomen.

-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeerd

Opmerkingen

7
Visie op maatschappelijke ondersteuning 2012-2015
1. De visie op de maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015
vast te stellen als een schets van het toekomstige beleid, waarbij
de teksten onder de kopjes “wat willen we bereiken?”
richtinggevend zijn.
2. Te bepalen dat het college per kamer een concept beleidsnotitie
aan de raad voorlegt ter bespreking in een sessie en vaststelling
in een raadsvergadering. In deze concept notities zullen
concrete doelstellingen en maatschappelijke indicatoren zijn
opgenomen, inclusief een financiële paragraaf.
-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Tegen stemmen PvdA, D66V, MH, GL.
Amendement 9 van 2011 van VL en VVD wordt, met een wijziging,
aangenomen. Tegen stemmen PvdA, CDA, GL, CU.
Motie 24 van 2011 van D66V, GL, VL, MH wordt, na een wijziging,
raadsbreed aangenomen.
Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Amendement 10 van 2011 van MH, VL, LGV, VVD wordt, met een
wijziging, aangenomen. Tegen stemmen GL en CU.
Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.

8
Uitbreiding kwijtscheldingsbeleid voor privébelastingen van
ondernemers
De doelgroep van het kwijtscheldingsbeleid per 1 december 2011 uit te
breiden met ondernemers voor zover het betreft het privégedeelte van hun
aanslag.

9
Geluidszonering Industrieterrein IJmond
Het gebied van Stuwadoorsbedrijf Velserkom onderdeel te laten uitmaken
van het geluidsgezoneerde industrieterrein IJmond.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

10
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in
planschade
1. De Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in
planschade Velsen 2011 vast te stellen (bijlage 1).
2. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

11
Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 103
appartementen aan de Keetberglaan
1. De zienswijze te beantwoorden conform de Nota van zienswijzen.
2. Voor het oprichten van 103 appartementen gelegen op een perceel aan
de Keetberglaan te IJmuiden een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de omgevingsvergunningen voor het strijdig planologisch
gebruik en daartoe af te wijken van bestemmingsplan Zeewijk.

12
Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de bijlage
'Financiële vergelijking en analyse modellen' behorende bij het
collegebesluit met betrekking tot de ontwikkelrichting voor het
kadeterrein van Grote Hout te Velsen-Noord
De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding van de bijlage 'Financiële vergelijking en analyse modellen
ontwikkelrichting kadeterrein Grote Hout' behorende bij het collegebesluit
d.d. 25 oktober 2011 met betrekking tot de ontwikkelrichting voor het
kadeterrein van Grote Hout te Velsen-Noord op grond van artikel 25, lid 3
Gemeentewet te bekrachtigen in verband met de belangen 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).

13
Verordening sportsubsidies
- De “Verordening sportsubsidies 2012” vast te stellen;
- Te bepalen dat deze Verordening in werking treedt per 1 januari
2012

Opnieuw
agenderen voor
raadsvergadering
19 januari 2012
Opmerkingen
Tegen het raadsvoorstel stemmen CU, CDA, LGV, VL, 1 GL, BD, SP.
Dit betekent dat 16 raadsleden voor stemmen en 16 raadsleden tegen.
De stemmen staken, daarom wordt dit onderwerp voor de eerstvolgende
raadsvergadering (19 januari 2012) opnieuw geagendeerd.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

14
Wijziging woonplaatsenbesluit
Een nieuw woonplaatsenbesluit vast te stellen voor de woonplaatsen
Velsen-Noord (woonplaatscode 2833) en Velsen-Zuid (woonplaatscode
2834) conform de gewaarmerkte kaart GI 1481 d.d. 17 oktober 2011

15
Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid
“De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Kwaliteit
grondbeleid over te nemen en het college te verzoeken de
onderstaande aanbevelingen in samenwerking met de Raad uit te
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Geamendeerd

werken, waarbij de Raad –mede in relatie tot de Visie op Velsen 2025 –
de kaders ten aanzien van (doelstellingen van) het grondbeleid zal
stellen door –conform de aanbeveling van Twynstra Gudde- de
volgende vragen te beantwoorden:
1.
Wat willen we bereiken?
2.
Wat gaan we daarvoor doen?
3.
Wat mag het kosten?
Op basis van het onderzoek doet de Rekenkamercommissie de
volgende aanbevelingen:
1. Aanbevelingen voor verbetering van de kaderstellende rol van
de raad
- 1.1 Verbeter de rechtmatigheid van het grondbeleid en de
bijbehorende nota’s
- 1.2 Verbeter de integraliteit van het grondbeleid
- 1.3 Benoem heldere doelen in het grondbeleid
2 Aanbevelingen voor verbetering van de controlerende rol van de
raad
2.1 Volg en controleer de voortgang van de eigen cyclus van projecten
2.2 Laat raadsleden een masterclass ‘controleren van (grote) projecten’
volgen
2.3 Maak duidelijke afspraken met het college over de gewenste
informatievoorziening rondom grondexploitaties en (grote) projecten
3 Aanbevelingen voor verbetering van de organisatie en uitvoering
van grondbeleid, grondexploitaties en projecten
3.1 Verbeter de methode en het gebruik van risicomanagement
3.2 Professionaliseer het projectmatig werken en
opdrachtgever/opdrachtnemerschap binnen college en organisatie
3.3 Voorkom integratie van reserve Grondbedrijf en algemene reserve
en stel een Meerjaren Perspectief Grondbedrijf op
3.4 Maak de eigen kwaliteiten van de organisatie inzichtelijk en huur
aanvullende deskundigheid op projectbasis in
3.5 Benut kennis, ervaring en opgedane inzichten van vergelijkbare
gemeenten en de VNG
3.6 Onderzoek de aanschaf van de NAM-kade en benoem hieruit leeren verbeterpunten voor de toekomst
3.7 Onderzoek de ontwikkelstrategie van de NAM-kade en benoem
hieruit leer- en verbeterpunten voor de toekomst.

Opmerkingen

-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Amendement 11 van 2011 wordt aangenomen. Tegen stemmen
PvdA, CDA, MH en 2 D66V.
Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen met de aantekening dat 4 PvdA-leden
niet instemmen met aanbevelingen 1.3, 3.4, 3.6, 3.7, 2.3 en 3.1
en dat 1 CDA-lid niet instemt met aanbevelingen 3.6 en 3.7.

16
2e Tussenrapportage gemeente Velsen
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e tussenrapportage 2011;
2. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2011 met de bedragen
zoals opgenomen in het overzicht Ontwikkeling saldo per programma, 2e
tussenrapportage;
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Opmerkingen

3. In te stemmen met:
- een onttrekking aan de reserve Personeel en organisatie voor een
bedrag ad € 277.000,-- in verband met de kosten van
organisatieontwikkelingen;
- een onttrekking aan de reserve Binnenklimaat voor een bedrag van
€ 251.000, om de kosten te dekken in verband met het project
verbeteren Binnenklimaat schoolgebouwen;
- een onttrekking aan de reserve -/- 25% Verkeersslachtoffers voor
een bedrag van € 35.000, om de kosten te dekken in verband met
het verkeersveilig maken en deze reserve nadien op te heffen;
- de begrote onttrekking aan de reserve Dienstverlening in de
begroting te verlagen met een bedrag van € 491.000, vanwege
lagere lasten in 2011 dan begroot;
- een dotatie aan de reserve Woonfonds voor een bedrag ad €
38.000,-- in verband met ontvangsten inzake anti-speculatie
beding.
- Een onttrekking aan de reserve Woonfonds voor een bedrag van €
1.300.000,-, ter invulling van het bij de voorjaarsnota 2011
genomen intentiebesluit over de incidentele dekking uit
bestemmingsreserves in 2011, en de begroting 2011 conform te
wijzigen.
- Een onttrekking aan de Algemene Reserve voor een bedrag van €
700.000 en de begroting conform deze mutatie te wijzigen.
Tegen het raadsvoorstel stemmen LGV en VL.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

17
Belastingverordeningen 2012
1. De volgende verordeningen vast te stellen:
- de verordening op de heffing en invordering van de
Geamendeerd
onroerende zaakbelastingen 2012;
(lijkbezorgingsrechten)
- de verordening op de heffing en invordering van roerende
woon- en bedrijfsruimten 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
hondenbelasting 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffingen 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
watertoeristenbelasting 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van leges
2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
marktgelden 2012;
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de verordening op de heffing en invordering van
standplaatsgelden 2012;
- de verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2012. De tarieven
lijkbezorgingsrechten 2012 worden overeenkomstig het
besluit van de gemeente-raad van Velsen, “Bijlage 1 bij
Raadsbesluit 3 november 2011 inzake de
meerjarenbegroting 2012”, van 3 november 2011
(voortgezet op 7 november 2011), vastgesteld;
- de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012.
2. De verordeningen in werking te laten treden met ingang van 1
januari 2012.
- Amendement 12 van 2011 van LGV en VL wordt
aangenomen. Tegen stemmen PvdA, VVD, MH, SP, GL.
- Tegen alle belastingverordeningen stemt VL
- Tegen de verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffingen 2012 stemmen SP en CU.
-

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

18
Benoeming van R.N. van den Brink als lid van het Algemeen Bestuur
van de Milieudienst IJmond
Te benoemen als lid van het Algemeen bestuur Milieudienst IJmond de
heer R.N. van den Brink

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

19
Benoeming C. Ockeloen als 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter
Te benoemen als 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer
C. Ockeloen

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Verworpen

20
Herbenoeming J.E. van der Boon, voorzitter Rekenkamercommissie
Te benoemen voor een periode van nogmaals vier jaar als externe
voorzitter van de Velsense Rekenkamercommissie
de heer J.E. (Jan) van der Boon

21
Motie 25 van 2011 van BD en LGV over de rol van de wijkplatforms
- Wijkplatforms een nadrukkelijke rol te geven binnen
burgerparticipatie, en wel in de vorm van advisering voor
onderwerpen die hun wijk betreffen (minimaal alle onderwerpen
waarvoor een inspraakprocedure vereist is, eventueel uit te breiden
met meer onderwerpen) en binnen twee maanden afspraken te
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-

-

-

-

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Aangenomen
Opmerkingen

maken met de wijkplatforms over de wijze waarop zij voortaan de
hiervoor benodigde informatie zullen ontvangen;
Om onder benodigde informatie niet de informatie te vatten die
bovenwijkse aangelegenheden betreft en/of meer strategische
aangelegenheden en/of onderwerpen waarvoor krachtens artikel 2
van de Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente Velsen
geen inspraak wordt verleend;
Het voorstel hiertoe (inclusief de wijze waarop –en de frequentie
waarmee- de wijkplatforms de voor deze rol benodigde informatie
zullen ontvangen, alsmede de verdere uitwerking van artikel 8 van
de Inspraak- en samenspraakverordening gemeente Velsen, dus
inclusief een begroting van de kosten) aan de raad te doen
toekomen;
Alle (voormalige) contactpersonen van wijkplatforms die zichzelf
hebben opgeheven of in slapende toestand zijn te benaderen met
de vraag of het voorstel om de wijkplatforms binnen advisering een
rol te geven (inclusief het aanbod van het ter beschikking stellen
van de hiervoor noodzakelijke informatie) deze wijkplatforms weer
actief zou kunnen maken en hun reactie aan de raad te doen
toekomen;
Alle overige wijkorganisaties, althans organisaties die zich met het
algemeen wijkbelang bezighouden, hetzelfde voor te leggen en hun
reactie aan de raad te doen toekomen;

De motie wordt verworpen (vóór BD, SP, LGV, VL, CU)

22
Motie 26 van 2011 van BD over subsidieverstrekking
Alle subsidieverstrekkingen op dezelfde wijze als de sportsubsidies tegen
het licht te houden en hierbij dus te bekijken of –al dan niet historisch
gegroeide- subsidies aansluiten bij gemeentelijk beleid en of de
subsidies doeltreffend zijn.
De motie wordt aangenomen (tegen SP).

De vergadering wordt om 1.06 uur (2 december) gesloten.
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