Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 29 MAART 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, P. van
Deudekom, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, 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. Teske-Post, A. Uytendaal, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F.
Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar
R. Cruz Linde, M.M. Gregoire
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman,
F.M. Weerwind

Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:
Mevrouw Kat vraagt het woord. Zij bedankt, namens de leden van het
John van Dijk Fonds, met name mw. Josemans, raadscommunicatieadviseur, voor haar inspanningen voor het slotfeest van “Jouw Velsen”.

Agendapunt 2
Onderwerp Actualiteitenuurtje
Vragenhalfuurtje raadsleden:
1
Marianne Vos-Vester – VL - Stadspas
2
Leo Kwant – LGV - Overlast jongeren op Plein 1945
3
Johan van Ikelen – VL - Thalia/Augusta
4
Johan van Ikelen – VL - Kromhoutstraat
5
Beryl Dreijer – BD - LHBT beleid (Lesbische, Homoseksuele,
Biseksuele en Transgender)

Agendapunt 3
Onderwerp Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 8 maart 2012
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 maart 2012
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 ongewijzigd overgenomen.

Conform
PLEIN-120329-besluitenlijst.doc

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Velsen als millenniumgemeente / mondiale bewustwording /
stedenbanden
De notitie “Velsen staat midden in de wereld: uitwisseling op het gebied
van ontwikkeling, cultuur en economie” vast te stellen.

Conform
Opmerkingen -Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 25 stemmen vóór en 6
stemmen tegen (BD, VVD).
-Motie 11 van 2012 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6
stemmen vóór (BD, VVD).
-Motie 12 van 2012 wordt ingetrokken.
-Wethouder Westerman zegt toe dat er een evaluatie komt van de
werkzaamheden van SOS Velsen, inclusief de evaluatie van de
Stedenband.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

6
Verordening tot 2e wijziging van de
Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010
De verordening tot 2e wijziging van de Brandbeveiligingsverordening
Velsen 2010 als volgt vast te stellen:
Artikel I
De Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 wordt gewijzigd als
volgt:
A. Artikel 3.1.1 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 3.1.1 Gebruikseisen
De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de
artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het
Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige
toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige
inrichtingen.
B. Artikel 3.2.1 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 3.2.1 Brandveiligheidsvoorzieningen
De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de
afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676)
zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van
overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet
vergunningplichtige inrichtingen.
C. Betreft citeertitel
Het jaartal van de citeertitel wordt gewijzigd in 2012.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op het moment van
inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

7
Verzelfstandiging openbare bibliotheek Velsen
1. In te stemmen met het voornemen van het college om over te
gaan tot verzelfstandiging van de Bibliotheek Velsen.
2.
Voor deze verzelfstandiging financiële middelen beschikbaar te
Geamendeerd
stellen overeenkomstig het kader zoals beschreven in de
paragraaf “Financiële consequenties” van het raadsvoorstel.
3. De voorkeur uit te spreken dat de verzelfstandigde Bibliotheek
Velsen zal worden ondergebracht in een stichting met een Raad
PLEIN-120329-besluitenlijst.doc

Opmerkingen

van Toezicht, zoals beschreven in het geactualiseerde “Rapport
inzake de haalbaarheid van een externe verzelfstandiging van de
Bibliotheek Velsen”.
-Amendement 2 van 2012 wordt aangenomen met 28 stemmen vóór
en 3 stemmen tegen (BD, SP).
-Amendement 3 van 2012 wordt aangenomen met 29 stemmen vóór
en 2 stemmen tegen (SP).
-Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 27 stemmen vóór en 4
stemmen tegen (1PvdA, SP, CU).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

8
Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed
De Raad besluit:
- De nota Huurprijzen Gemeentelijk Vastgoed 2012 vast te stellen.
- Het besluit inwerking te laten treden na besluitvorming.
Conform
Opmerkingen -Het raadsvoorstel met aangenomen met 29 stemmen vóór en 2
stemmen tegen (SP).
-Motie 13 van 2012 wordt aangenomen met 26 stemmen vóór en 5
stemmen tegen (CDA, SP).

Agendapunt
Onderwerp

9
Motie 14 van 2012 inzake digitaal meldpunt (bijstands)
uitkeringsfraude
Besluit
Voor 1 oktober 2012, of zoveel eerder als mogelijk is, burgers de
mogelijkheid te bieden om (anoniem) melding te maken van fraude
Verworpen met uitkeringen via een gemakkelijk toegankelijk digitaal meldpunt
(bijstands)uitkeringsfraude op de gemeentelijke website;
Opmerkingen -Wethouder Verkaik zegt toe te kijken hoe andere gemeenten hiermee
omgaan. Meldingen van fraude wel via een digitaal formulier laten
lopen, maar dan met naam en toenaam.
-De motie wordt verworpen met 30 stemmen tegen en 1 stem vóór
(BD).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

10
Motie 15 van 2012 inzake statiegeld
- Er bij de VNG op aan te dringen niet akkoord te gaan met “het
onderhandelingsakkoord verpakkingen en statiegeld” tenzij het
besluit tot het afschaffen van het statiegeldsysteem te niet wordt
Aangenomen
gedaan (statiegeld grotere PET-flessen blijft in deze periode
gehandhaafd).
- Bij de VNG aan te geven dat de gemeenteraad van Velsen hecht
aan de uitbreiding van het statiegeldsysteem met in ieder geval
kleine PET-flesjes en blikjes als aangegeven in de motie van 8 juni
2011.
Opmerkingen
De motie wordt met 21 stemmen vóór en 10 stemmen tegen (VVD,
VL, BD) aangenomen
De vergadering wordt om 22.17 uur gesloten.

PLEIN-120329-besluitenlijst.doc

