Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 31 MEI 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, 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, M.S. Koedijker (t/m punt 18), 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
H. Kat, M. Koedijker (vanaf punt 19)
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik (t/m agendapunt 2),
W.E. Westerman, F.M. Weerwind

Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:
- Wethouder Baerveldt vraag aandacht voor millenniumdoel 5, minder
moedersterfte (minder vrouwen sterven tijdens zwangerschap) en deelt white
ribbon speldjes uit.
- Er zijn twee moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze
worden behandeld als agendapunt 17 en 18.

Agendapunt 2
Onderwerp Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord
Er hebben zich geen burgers gemeld om het woord te mogen voeren.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer Kouthoofd stelt een vraag over het onderzoek Atlas voor
Gemeenten en Arbeidsmarktbeleid. Deze vraag wordt door wethouder
Verkaik beantwoord.

Agendapunt 3
Onderwerp Vaststellen van notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering
van 26 april 2012
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

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

Conform
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Agendapunt
Onderwerp

5
Jaarverslag 2011 en begroting 2013 Veiligheidsregio
Kennemerland

Besluit

1. In te stemmen met het jaarverslag 2011, inclusief het voorstel van de
resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland.
2. In te stemmen met de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio.
Tegen het raadsvoorstel stemmen de SP en de ChristenUnie

Conform
Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6
Startnotitie “Op eigen kracht”; de Kanteling van de Wmo”

Opmerkingen

Motie 24 van 2012 van SP en CU wordt verworpen met 7 stemmen vóór
(SP, CU en LGV) en 25 stemmen tegen.

Agendapunt
Onderwerp

7
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 – 2015

Besluit

De nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 – 2015 vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

De startnotitie “Op eigen kracht” vast te stellen.

Motie 25 van 2012 van VVD GL en VL wordt op 5 juli 2012 opnieuw
geagendeerd, omdat de stemmen staakten (16:16).
8
Jaarrekening de Meergroep 2011
In te stemmen met de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke
Regeling "de Meergroep".

Conform
Agendapunt
Onderwerp

9
Jaarrekening 2011 van de Milieudienst IJmond, jaarverslag 2011
van de Milieudienst IJmond, begroting 2013 van de Milieudienst
IJmond

Besluit

-

Conform
-

-

In te stemmen met de jaarrekening 2011, inclusief het voorstel van de
resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling
Milieudienst IJmond;
Kennis te nemen van het Jaarverslag 2011 van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond;
In te stemmen met de begroting 2013 van de Milieudienst IJmond.

Agendapunt
Onderwerp

10
Vaststelling verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009

Besluit

1. De Verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
verordening gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
2. Te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de vierde dag na
bekendmaking van het besluit tot vaststelling van deze verordening.

Conform
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Agendapunt
Onderwerp

11
Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning
project Westerduinweg 4 -6 te IJmuiden

Besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor, een
verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af
te wijken van bestemmingsplan Eerste partiële herziening Zeehaven
IJmuiden voor het oprichten van drie silo’s voor cementopslag op het
perceel Westerduinweg 4 -6 te IJmuiden

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Opmerkingen

12
Kredietaanvraag ten behoeve van nieuwe publiekshal
1. Onttrekking te doen aan de reserve Verbeteren Dienstverlening ad €
296.830,- ten behoeve van de publiekshal en de reserve daarna te
laten vervallen.
2. Uit de bestaande budgetten voor het geplande bouwkundige onderhoud
voor de komende vijf jaar op basis van de Meerjaren
onderhoudsbegroting 2006-2018 € 350.000,- beschikbaar te stellen ten
behoeve van de publiekshal.
3. Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen ad €
418.182,- vanuit de Algemene reserve ten behoeve van de publiekshal.
4. De door het college ex artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding van de specificatie van de kosten te bekrachtigen
ingevolge artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet in verband met het
belang 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).

De heer Uytendaal wijst in dit kader nog op amendement AparE11
(raadsbreed aangenomen op 3 november 2011): Als speerpunt aan
paragraaf E – Bedrijfsvoering wordt toegevoegd dat bij leveringen en diensten
en werken boven € 193.000,-- standaard in de inkoopprocedures een 5% social
return regeling wordt opgenomen. Begin 2012 gaan we met een pilot van start,
waarna de social return regeling zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Agendapunt
Onderwerp

13
Vaststellen jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013
Recreatieschap Spaarnwoude

Besluit

-

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
- In te stemmen met de programmabegroting 2013 van de GR.
- De heer Wijkhuisen verlaat de vergadering voor de duur van dit
agendapunt.
- De ChristenUnie stemt tegen het raadsvoorstel.

14
Motie 21 van 2012 van BD, CU inzake “Verplichte Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers, vrijwilligers en
bestuurders van alle door de gemeente gesubsidieerde
organisaties, verenigingen en instanties die werken met
minderjarigen”
De motie wordt aangehouden.

Aangehouden
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

15
Motie 22 van 2012 van LGV, GL inzake “Aanlevering financiële
gegevens in raadsvoorstellen”
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor (LGV en GL) en 26
stemmen tegen.

Verworpen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

16
Motie 23 van 2012 van VL inzake “parkeervoorziening ten
behoeve van Thalia”
De motie wordt aangehouden.

Aangehouden
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

17
Motie 26 van 2012 van LGV, CU en VL inzake winkelcentrum
IJmuiden
De motie wordt ingetrokken.

Ingetrokken
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

18
Motie 27 van 2012 van SP inzake Rode Kruis Ziekenhuis
De motie wordt raadsbreed aangenomen.

Aangenomen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

19A
Jaarrekening en jaarverslag 2011 gemeente Velsen
1. Het jaarverslag 2011, alsmede de jaarrekening 2011, vast te stellen;
2. In te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van
€ 2.173.216,00;
3. In te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van
€ 8.205.779,00;
4. Ter dekking van de kapitaallasten inzake eenmalige afschrijving
boekwaarde maatschappelijk nut:
- van de reserve Besteding ReinUniegelden een bedrag van
€ 3.164.671,04 te laten vrijvallen en
- van de reserve Afvalstoffenheffing ReinUniegelden een bedrag van
€ 765.568,00 te laten vrijvallen;
5. Akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals aangegeven in
overzicht A;
6. Het na uitvoering van het besluit sub 5 ontstane saldo ter grootte van
€ 10.768.199,00 te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in
overzicht B;
7. De kredieten, genoemd in bijlage 1 bij het officiële raadsbesluit, ter
beschikking te stellen t/m 31 december 2012;
8. De tenaamstelling van de ‘voorziening Vooruitontvangsten Derden project
Oud IJmuiden’ te wijzigen in ‘voorziening Vooruitontvangsten Derden inzake
openbare ruimte’;
9. De tenaamstelling van de ‘voorziening afronding Watertorenpark’ te
wijzigen in ‘voorziening afronden werkzaamheden grondexploitaties’;

PLEIN-120531-besluitenlijst.doc

Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves
Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te
doen:
- Van de reserve Monumentenfonds een bedrag van € 12.449,80 te laten
vrijvallen ter dekking van de uitbetaalde subsidies in het kader van het
Monumentenfonds.
- Van de reserve Masterplan Zeewijk een bedrag van € 48.970,08 te laten
vrijvallen ter dekking van de kapitaallasten kunstgrasveld Zeewijk.
- Van de reserve Woonfonds een bedrag van € 72.528,00 te laten vrijvallen
ter dekking van de gemaakte kosten voor woning aanpassingen en
woonvisie.
- Van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 750.430,48 te laten
vrijvallen ter dekking van de gemaakte saneringskosten.
- Van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 1.645.820,00 te laten
vrijvallen ter dekking van de versnelde afschrijvingskosten.
- Van de reserve Binnenklimaat het restant bedrag van € 32.222,43 te laten
vrijvallen en de reserve op te heffen.
Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo
ter grootte van € 10.768.199,00
Overzicht B – Het saldo als volgt te bestemmen:
- Een bedrag van € 246.500 toe te voegen aan de reserve
Beleidsspeerpunten. In deze reserve worden de speerpunten opgenomen
waarvoor de bedragen reeds in de begroting 2011 waren opgenomen maar
die in 2011 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Dit
betreft:
- Overhevelen archief
€ 120.000
- Aanpassing receptie/kassa Zwembad de Heerenduinen
€ 30.000
- Overdekte jongerenontmoetingsplek
€ 24.000
- Training raadsleden
€ 22.500
- Overig jeugdbeleid
€ 50.000
Genoemde speerpunten worden in 2012 uitgevoerd. Aan de raad zal een
separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te
geven.
- Ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf een bedrag van
€ 93.000 te doteren om deze op de toegestane maximale hoogte van deze
reserve te brengen.
- Ten gunste van de reserve Erfpacht- en verhuur gronden (Grondbedrijf) een
bedrag van € 2.300 te doteren om deze op de toegestane maximale hoogte
van deze reserve te brengen.

Opmerkingen

- Het resterend saldo van € 10.426.399,00 ten gunste van de algemene
reserve te brengen
- Amendement 7 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 8 van 2012 van VVD en VL wordt ingetrokken.
- Amendement 9 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 10 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 11 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
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- Amendement 12 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 13 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 14 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 15 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 16 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
Amendement 17 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Amendement 18 van 2012 van VL wordt verworpen met 12 stemmen voor
(CU, VL, LGV, BD, SP) en 19 stemmen tegen.
- Tegen het raadsvoorstel stemmen LGV, VL en SP.
- Motie 28 van 2012 van VVD en VL wordt ingetrokken.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

19B
Opname budgetten in begroting 2012 t.l.v. bij de jaarrekening 2011
gevormde bestemmingsreserve
De onderstaande budgetten op te nemen in de begroting 2012 met als
dekking de bij de resultaatbestemming jaarrekening 2011 gevormde
bestemmingsreserve Beleidsspeerpunten 2011:
- Overhevelen archief
- Aanpassing receptie/kassa Zwembad de Heerenduinen
- Overdekte jongerenontmoetingsplek
- Training raadsleden
- Overig jeugdbeleid

Opmerkingen

- Tegen het raadsvoorstel stemmen LGV, VL, SP en BD.

De vergadering wordt om 23.07 uur gesloten.
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€ 120.000
€ 30.000
€ 24.000
€ 22.500
€ 50.000

