Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2012, VOORTGEZET
OP 9 JULI 2012 (behandeling agendapunten 7 t/m 16, 19 t/m 22 en 25 t/m 28)
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

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
(niet aanwezig op 9 juli), H. Kat, M.S. Koedijker (niet aanwezig op 9 juli),
F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, L. Kwant, H.S. Langendijk-Meijer (niet aanwezig op
9 juli), 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 (niet
aanwezig op 9 juli), E.H. Zorgdrager-van Laar
A.V. Baerveldt (vanaf 22.35 uur), R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E.
Westerman

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
-Motie 25 van 2012 (agendapunt 24) is ingetrokken.
-Agendapunt 23 wordt naar voren gehaald en behandeld vóór agendapunt 5.
-Er is een ordevoorstel ingediend door mevrouw Vos. Zij verzoekt om de
agendapunten 6 (initiatiefvoorstel GroenLinks), 17 (Roos en Beeklaan) en 18
(Wijkerstraatweg) van de agenda te halen en na het zomerreces in een sessie
te bespreken. Na stemming in de Raad wordt besloten de agendapunt 6, 17
en 18 van de agenda af te voeren.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
De heer Van Waalwijk van Doorn spreekt in over de visie op Hoogwaardig
Openbaar Vervoer.

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 31 mei 2012
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 mei 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
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Geamendeerd

5
Perspectiefnota Velsen 2012
Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2012 en het college op te dragen
de daarin geschetste beleidsontwikkelingen en financiële kaders nader uit te
werken en deze te gebruiken als intenties voor de uitgangspunten van de
begroting voor 2013 en volgende jaren.
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Opmerkingen

- Amendement A1-P wordt raadsbreed aangenomen.
- Tegen het raadsvoorstel stemmen SP en VL.
Voor de stemresultaten van de ingediende moties en amendementen, zie het
overzicht moties en amendementen achter deze besluitenlijst.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

6
Initiatiefvoorstel GroenLinks: Railverbinding IJmuiden - Halfweg
Raadsbreed wordt besloten om dit punt van de agenda af te voeren en na
het zomerreces in een sessie te bespreken.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

7
Kadernota Naar één organisatie voor werk
De kadernota "Naar één organisatie voor werk" vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

De SP stemt tegen het raadsbesluit.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

8
Bestemmingsplan De Leck en de Bergen
1. op het perceel Wüstelaan 68 worden de woning en bijbehorende gronden
bestemd als ‘Wonen’ met deels de aanduiding ‘erf’ en ‘Tuin’ dit wordt als
volgt verbeeld:

Geamendeerd

2. in hoofdstuk 8 over de economische uitvoerbaarheid wordt de volgende
passage opgenomen over eventuele planschade als gevolg van
woningbouw aan de Litslaan ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone wijzigingsgebied’:
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Hoofdstuk 8:
In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Voor de
verschillende ontwikkelingen die meegenomen zijn in dit plan is reeds door
de gemeenteraad een economische afweging gemaakt.
Er is overwegend sprake van een bestaand gebied met reguliere
uitbreidingsmogelijkheden. Hoewel er sprake is van
uitbreidingsmogelijkheden (met name op basis van bestaande bouwrechten)
is er geen sprake van kosten. Met uitzondering van enkele
ontwikkelingslocaties zijn er geen financiële consequenties verbonden aan
de vaststelling van het bestemmingsplan “De Leck en De Bergen”.
Net als het Burgemeester Rijkenspark is de Bosbeekschuur eigendom van
de gemeente Velsen. In het kader van het bestemmingsplan zijn er geen
kosten om te verhalen voor een ontwikkeling ervan met een anterieure
overeenkomst of een exploitatieplan. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen
rond Het Terras.
Voor wat betreft de verplaatsing van de boerderij en woningbouw op de
vrijkomende locatie aan de Litslaan, zal er een anterieure overeenkomst
gesloten worden met de ontwikkelaar. Dit zal worden gedaan wanneer
gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid en de details verder
zijn uitgewerkt en duidelijk is wie de woningen gaat bouwen. Verder betreft
dit een private ontwikkeling waarbij de gemeente geen partij is. De gemeente
heeft wel in het verleden toegezegd dat de planschade voor rekening van de
gemeente komt. Voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg geldt dat de
te dempen sloot aan de westzijde van Schoterkerkpad 8 reeds in eigendom
is bij NS Vastgoed BV en Railinfratrust BV. Hiervoor hoeft in het kader van
het bestemmingsplan geen overeenkomst gesloten of exploitatieplan
opgesteld te worden.
Kosten voor uitbreidingen die mogelijk zijn op basis van
wijzigingsbevoegdheden, kunnen nog middels een aparte overeenkomst bij
het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid verhaald worden. Gelet hierop
is er geen noodzaak tot het opstellen van een exploitatieplan, zoals bedoeld
in de Wet ruimtelijke ordening.
Tegemoetkoming in planschade.
Eventuele financiële schade die voort zou komen uit planologische situaties
die worden mogelijk gemaakt door middel van dit bestemmingsplan kan
worden verhaald door eigenaren door het indienen van een verzoek tot
tegemoetkoming in planschade. De gemeente zal een onafhankelijke
commissie aanstellen die eventuele verzoeken beoordeelt.
Het is vervolgens aan de gemeente of deze schade weer wordt verhaald op
een derde partij. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van dit plan
gewaarborgd. Dit geldt met name voor de ontwikkeling van de
boerderijverplaatsing zoals genoemd in hoofdstuk 6.2.;
3. in artikel 16, lid 1, sub d. wordt het maximum aan totale oppervlakte van
bedrijfsbebouwing gewijzigd in 2.200 m2;
4. aan artikel 16, lid 1, wordt onder sublid c. een sublid d. toegevoegd,
luidende:
“maximaal 1 garage dan wel berging mag worden gebouwd;”
en wordt de nummering van de daaropvolgende subleden aangepast;
5. aan artikel 16, lid 1, wordt onder sublid c. een sublid e. toegevoegd,
luidende:
“het grondoppervlak van een garage dan wel berging mag niet meer dan
55 m2 bedragen;”
en wordt de nummering van de daaropvolgende subleden aangepast;
6. aan artikel 16, lid 1, wordt onder sublid n. een sublid q. toegevoegd,
luidende:
“de maximale bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van een
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paardenbak is 15 m;”;
7. in paragraaf 6.2.1 van de toelichting wordt de zinsnede “sloop van
diverse bestaande bijgebouwen” te wijzigen in “de bestaande overige
bedrijfsgebouwen deels te slopen.”;
8. in paragraaf 6.2.2 van de toelichting wordt de volgende illustratie
opgenomen de verkaveling behorende bij de aanvraag

;
9. in paragraaf 6.2.3 van de toelichting wordt opgenomen dat op de nieuwe
ontsluitingsweg een snelheidsregime van 30 km/u van toepassing zal zijn
en dat deze geen akoestisch onderzoek behoeft op grond van de Wet
geluidhinder;
10. bijlage 5 van de separate bijlagen bij Toelichting te vervangen door een
nieuwe bijlage 5
Notitie quick scan Bloemendaalsestraatweg 4, te Santpoort van 19
september 2011 verzorgd door Bureau Waardenburg bv te Culemborg;
11. in hoofdstuk 8 van de toelichting zal verkort worden opgenomen wat
financiële gevolgen zijn van ontwikkelingen in het plangebied, zoals de
nieuwe ontsluitingsroute, boerderijverplaatsing en woningbouw Litslaan
en Het Terras zoals reeds genoteerd onder punt 3 van dit raadsbesluit,
12. op de verbeelding wordt voor een deel van het perceel Van Dalenlaan
120, ten noorden van de woning de bestemming ‘Agrarisch’ opgenomen,
met een bouwvlak van 10 bij 10 meter zoals als volgt verbeeld
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;
13. in artikel 5, lid 1 ‘horeca I’ te wijzigen in ‘horeca 1a en 1b’;
14. aan artikel 3 wordt toegevoegd na 3.2 Bouwregels:
“3.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval
gerekend het stallen van trailers in de open lucht, op meer dan 5 meter
afstand van de gevel van bebouwing;”
en wordt de nummering van de daaropvolgende leden en subleden
aangepast;
15. aan artikel 1 wordt toegevoegd na lid 1.58:
“overbouwing
een deel van een gebouw, gelegen boven het peil vrij van het
aansluitende afgewerkte terrein, dat ter weerszijden wordt ondersteund
door gebouwen;”
en wordt de nummering van de daaropvolgende subleden aangepast;
16. op de verbeelding wordt voor het perceel Dinkgrevelaan 19-21 het
bouwvlak gewijzigd door de bouwvlakgrens die gesitueerd is op de
achtergevel te verleggen tot in het verlengde van de bouwvlakgrens die
van toepassing is op Het Terras
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;
17. de plangrens wordt ter hoogte van de ontsluitingsweg Hoofdstraat 290
dusdanig gewijzigd dat het gehele perceel met kadastrale aanduiding
F8778 in het bestemmingsplan De Leck en De Bergen gelegen zal zijn,
dit ziet er als volgt uit
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;
18. in artikel 4, lid 1, sub a. wordt de maximale milieucategorie 2 gewijzigd in
milieucategorie 3.1;
19. op de verbeelding wordt voor het perceel Hoofdstraat 272 het bouwvlak
vergroot door de bouwvlakgrens die de uiterste situering van de
achtergevel bepaalt, in zuidwestelijke richting op te schuiven, dit wordt zo
verbeeld
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;
20. binnen de bestemming ‘agrarisch’ wordt onder artikel 3.1 een lid f
ingevoegd:
“wegen en paden;”
en wordt de nummering van de daaropvolgende subleden aangepast;
21. de volgende definitie wordt toegevoegd aan artikel 1:
“volwaardig agrarisch bedrijf
een agrarisch bedrijf met een minimale omvang van 50 nge en/of naar
arbeid, omvang en inkomen aan een volwaardige arbeidskracht
gedurende het gehele jaar volledige werkgelegenheid met een
bijbehorend volwaardig inkomen biedt;”
en wordt de nummering van de daaropvolgende subleden aangepast;
22. het perceel aan de Wüstelaan 74 wordt opgenomen zoals opstallen zijn
vergund en zoals toegezegd in de brief d.d. 15 februari 2011;
23. er wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het mogelijk maken
van een weg aan de oostzijde van het perceel aan het Schoterkerkpad 8
te Santpoort-Zuid zoals aangegeven op de kaart:
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24. Verlichting bij paardenbakken: alleen bij boerderij Sintenie nieuwe
verlichting toe te staan, reeds bestaande ook toe te staan en voorts
eventuele nieuwe aanvragen niet te honoreren.
25. De verbeelding zodanig te wijzigen dat opslag van materialen op en nabij
de ontsluitingsweg van het perceel aan de Hoofdstraat 290 te Santpoort
noord aan de kant van de N 208 mogelijk is, zolang het loonbedrijf daar
gevestigd is. Voorts moet het deel van de toegangsweg aan de
Hoofdstraat en het deel aan de kant van de weilanden dat nu afgesloten
is weer worden opengemaakt, zodat er doorzicht is op het daar
achtergelegen veen- en weide gebied, zoals indicatief wordt
aangegeven in bijgevoegde kaart.
26. Instemmen met pagina 1 tot en met 26 van bijgevoegde Nota
behandeling zienswijzen.
27. Alle overige in de Nota behandeling zienswijzen genoemde zienswijzen
die niet middels dit raadsbesluit worden gehonoreerd worden deze
overeenkomstig deze nota weerlegd.
28. Het bestemmingsplan “De Leck en De Bergen” met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP1600LECKBERGEN1-R001 gewijzigd vast te stellen,
conform bovengenoemde wijzigingen.

Opmerkingen

- Amendement 22 van 2012 van LGV wordt verworpen (vóór LGV CU BD).
- Amendement 23 van 2012 van CDA wordt verworpen (vóór CDA CU BD
LGV).
- Amendement 24 van 2012 van VVD D66V PvdA GL VL wordt aangenomen
(tegen CDA CU BD).
- Amendement 25 van 2012 van CU wordt aangenomen (tegen PvdA GL
D66V).
- Motie 32 van 2012 van D66V GL VL wordt aangenomen (tegen LGV CDA
CU BD)
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

9
Tracékeuze HOV, deeltracé 1
In afwijking van het besluit van 11 september 2008 te kiezen voor de
variant die voorziet in een route over de Vlielantweg, het opheffen van de
doorsnijding van het kermisveldje en het maken van een nieuwe
aansluiting op de rotonde bij de Wüstelaan (variant 4) als deeltracé voor
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Delftplein en Broekbergenlaan.
Tegen het raadsbesluit stemmen 2 VVD, CU, BD, LGV en VL

10
Kadernota Jeugdbeleid
De Kadernota Jeugdbeleid 2012-2016 “Samenwerken aan Talent” vast te
stellen.
Motie 33 van 2012 van PvdA GL VVD VL CDA is aangenomen (tegen BD
en CU)

11
Kansenonderzoek regionale samenwerking
1. De notitie "Kansen voor de toekomst van de IJmond" voor kennisgeving
aan te nemen
2. In te stemmen met het uitvoeren van een kansenonderzoek
3. Akkoord te gaan met het treffen van ondersteunende maatregelen die
tot doel hebben het proces van regionale samenwerking te bevorderen
4. Een budget beschikbaar te stellen groot € 33.000
5. Dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve
Tegen het raadsbesluit stemt VL.

12
Visie Luchtkwaliteit IJmond
De Visie Luchtkwaliteit IJmond vast te stellen, inhoudende dat:
a) voor de havengebiedsontwikkeling een apart plan wordt opgesteld,
waarvoor Velsen bestuurlijk het initiatief neemt;
b) verkeersmaatregelen t.b.v. het verbeteren van luchtkwaliteit worden
uitgewerkt en uitgevoerd in het programma IJmond Bereikbaar;
c) mogelijkheden om ruimtelijke maatregelen worden onderzocht en
dat daarvoor een apart voorstel wordt gedaan;
d) de beleidsuitgangspunten voor woningen en bedrijventerreinen
worden vastgelegd in het beleid van de betreffende sectoren. In de
te formuleren voorstellen worden de mogelijke consequenties op de
diverse terreinen telkens inzichtelijk gemaakt, zodat een integrale
afweging mogelijk is;
e) broncategorieën worden aangewezen binnen een bepaald gebied,
waarvoor het Besluit niet in betekenende mate
(luchtkwaliteitseisen) (NIBM) in overschrijdingsgebieden niet van
toepassing is, hiervoor zal een voorstel met broncategorieën
worden gedaan;
f) na vaststelling van de visie een voorstel zal worden gedaan om
alvast te anticiperen op punt e;
g) middels een apart voorstel een aangepaste waarde voor NIBM
wordt bepaald in regio IJmond;
h) jaarlijks vanuit de meetgegevens van luchtkwaliteit de stand van
zaken rondom luchtvervuiling in de IJmond wordt gepresenteerd.
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Opmerkingen

- Amendement 26 van 2012 van LGV en BD is ingetrokken.
- Motie 34 van 2012 van LGV en BD wordt verworpen (vóór SP LGV BD
VL).
- Motie 35 van 2012 van CDA wordt aangenomen (raadsbreed).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

13
Kadernota van Zorg naar Participatie
De kadernota ‘Van Zorg naar participatie’ vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

De SP stemt tegen het raadsbesluit.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

14
Jaarstukken 2011 Centraal Nautisch Beheer
Geen zienswijze in te dienen tegen de concept jaarrekening 2011 van het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied.

15
Ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2011 van de
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie;
2. In te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2011 van de
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie;
3. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2012 van de
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie.

16
Jaarrekening 2011 en begroting 2013 gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands
Archief)
1. De jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling NoordHollands Archief voor kennisneming aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in NoordHolland.

17
Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning project
Roos en Beeklaan ongenummerd te Santpoort-Noord
Raadsbreed wordt besloten om dit punt van de agenda af te voeren en na
het zomerreces in een sessie te bespreken.

18
Verklaring van geen bedenkingen project Wijkerstraatweg 178-180 te
Velsen-Noord
Besloten wordt om dit punt van de agenda af te voeren en na het
zomerreces in een sessie te bespreken (tegen stemmen PvdA, D66V, GL).
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

19
Verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Kinderopvang
- Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken de netto kosten van
kinderopvang aan te merken als uitgaven die in mindering kunnen worden
gebracht op het netto besteedbare inkomen;
- Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1
januari 2012.

20
Groencompensatie Briniostraat 10 te IJmuiden
1. Van het stuk grond, gelegen op de locatie waar 10 extra lokalen voor het
Vellesan College aan de Briniostraat 10 te IJmuiden worden
gerealiseerd, de classificatie 'behouden groen met groencompensatie'
te veranderen in niet te behouden groen;
2. Bovengenoemd groen te compenseren met 12 bomen op het terrein.

Opmerkingen

21
Voorbereidingskrediet kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden
De raad besluit akkoord te gaan met het verstrekken van een
voorbereidingskrediet van € 240.000,- om, conform het door de raad
vastgestelde procesvoorstel voor het winkelcentrum IJmuiden, te komen
tot een ontwikkelstrategie aan het einde van 2012. Het
voorbereidingskrediet zal onder andere besteed worden aan de inzet van
een burgerpanel en atelier, communicatie en de projectorganisatie en zal
ten laste komen van de algemene reserve.
Motie 36 van 2012 van VL wordt verworpen (vóór VL SP BD CU).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

22
Reglement van Orde gemeenteraad en Raadsplein Velsen
Vast te stellen het gewijzigde Reglement van Orde 2012.

Conform

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Geamendeerd

23
Bestuursrapportage gemeente Velsen 1e kwartaal 2012
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2012
inclusief de gecorrigeerde tabellen in bijlage 1;
2. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2012 met de bedragen
zoals opgenomen in bijlage 1 ontwikkeling saldo per programma;
3. in te stemmen met het instellen van een reserve Beleidsspeerpunten en
aan deze reserve een bedrag van € 300.000 toe te voegen ten laste van
het saldo van de 1e Bestuursrapportage;
4. in te stemmen met een toevoeging van een bedrag van € 1.000.000 aan
de reserve WWB ten laste van het saldo van de 1e Bestuursrapportage;
5. in te stemmen met het instellen van een reserve Subsidiebanen en aan
deze reserve een bedrag toe te voegen van € 150.000 ten laste van het
saldo van de 1e Bestuursrapportage.
6. in te stemmen met het instellen van een voorziening FLO en aan deze
voorziening een bedrag ad € 1.350.000 te doteren ten laste van het
saldo van de 1e Bestuursrapportage;
7. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Hondenoverlast van
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Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

€ 70.000 ter dekking van de kosten van maatregelen bestrijding
hondenoverlast;
8. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Gymzaal SantpoortZuid ad € 84.000 ter dekking van de eerder voorziene
(resterende)kosten van de investering en de reserve nadien op te
heffen.
9. Alleen 2012, dus eenmalig, de gelden voor de mantelzorg in te zetten
voor de digitale kaart.
10. Voor 2013 en verder nieuwe voorstellen aan de gemeenteraad te doen
op het gebied van mantelzorg en stimulering vrijwilligerswerk, zodat de
meerjarige gelden geen onderschrijding meer kennen, maar effectief
ingezet worden ten behoeve van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk.
- Amendement 19 van 2012 van VL wordt verworpen (vóór VL, SP, LGV,
BD, CU).
- Amendement 20 van 2012 van VL wordt verworpen (vóór VL, SP, LGV,
BD, CU).
- Amendement 21 van 2012 van CDA wordt raadsbreed aangenomen.
- Tegen het raadsvoorstel stemmen SP, VL, LGV, BD.
- Motie 29 van 2012 van LGV wordt verworpen (vóór SP, LGV).
- Motie 30 van 2012 van CU wordt verworpen (vóór CU, SP, 2 LGV, VL,
BD).
- Motie 31 van 2012 van LGV wordt verworpen (vóór LGV, SP).

24
Motie 25 van 2012 van VVD GL VL: nota Lokaal Gezondheidsbeleid
De motie wordt aan het begin van de vergadering ingetrokken.
Dit agendapunt vervalt dus.

Ingetrokken

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

25
Onderzoeksrecht van de raad
Vast te stellen de “Verordening op het onderzoeksrecht van de raad”
alsmede de “Checklist voor een onderzoek”

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Aangenomen

26
Vergaderen op verschillende locaties (onderzoek n.a.v. motie 5 van
2012)
1. In te stemmen met de conclusie van het college dat vergaderen op
wisselende locaties in de verschillende kernen niet wenselijk is.
2. Het college te verzoeken op korte termijn voorstellen voor mogelijke
vaste locaties voor te leggen zodat de raad daaruit een keuze kan
maken.

27
Motie 37 van 2012 van GL LGV BD VL VVD “Aanleveren gegevens
handhaving”
De raad verzoekt het college binnen zes weken een volledig overzicht te
geven van alle handhavingverzoeken in 2011 met de hierbij actuele
gegevens ;
- Wanneer het verzoek is binnengekomen
- Of het verzoek is afgehandeld, en op welke wijze
- Welke verzoeken nog niet gehonoreerd zijn, en om welke reden
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Tegen de motie stemmen PvdA CDA D66V CU SP.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Verworpen

28
Motie 38 van 2012 van LGV “Niet bestemmingsautoverkeer in relatie
tot HOV”
De motie wordt verworpen met 9 stemmen vóór (van Ombergen, Teske,
Vos, Vosse, Bal, van Deudekom, Gregoire, Korf en Kwant) en 20
stemmen tegen (Ockeloen, Sintenie, Stapper, Uytendaal, Vrijhof,
Zorgdrager, van Bodegraven, van den Brink, de Bruijn, Cruz Linde, Dreijer,
Eggermont, de Haan, Hendriks, Hillebrink, van der Hulst, Kat, Kouthoofd,
Mastenbroek, Merhottein)

De vergadering wordt donderdag 5 juli om 23.11 uur geschorst tot maandag 9 juli, 19.30 uur.
De vergadering wordt maandag 9 juli om 21.50 uur gesloten.
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STEMMING OVER MOTIES EN AMENDEMENTEN PERSPECTIEFNOTA
2012 BEHANDELD 5 JULI 2012
Amendementen
Nr.
Partij
A1-P
PvdA VVD VL BD
CDA GL SP CU
A2-P
BD

Onderwerp
Voorgesteld besluit wijzigen.
Beslispunt E schrappen.

A3-P

BD SP

A4-P

BD

Punt f van het voorgesteld besluit
schrappen
Punt c voorgesteld besluit wijzigen.

A5-P

BD VL

Buurtsportcoaches

A6-P

SP VL

Maatschappelijke zorg

A7-P

VL SP

Verbinding A8-A9

Moties
Nr.
M1-P
M2-P

Partij
VL BD SP
BD VL

Onderwerp
Stadspas
Heroverwegingsdiscussie

M3-P
M4-P

BD VL
BD

M5-P

BD

Gemeente nieuwe stijl
Geen onttrekking aan algemene
reserve voor (meerjarig) sluitende
begroting
Reservering Visie op Velsen

M6-P

LGV BD

M7-P

PvdA BD

M8-P

LGV BD

M9-P

D66V VL

M10-P
M11-P
M12-P

LGV SP
BD
BD VVD

M13-P

BD VL SP
VVD
D66V VL
PvdA BD SP
VL SP

M14-P
M15-P
M16-P
M17-P

D66V
CDA VVD BD
VL PvdA

Rapport Kenniscluster Mariene
productie IJmond
Betere en vernieuwende profilering
openbare ruimte
Averijhaven en Rijksbinnenhavens
verwerven
Ambulante handel
Weekmarkt IJmuiden
Onderbouwing actieprogramma WWB
Verhaal en invordering onrechtmatig
verkregen (bijstands)uitkeringen
Programma’s 3 t/m 6: openbaar
subsidieregister
OV taxi
WMO verordening
Opzetten beursvloer Velsen
Pas 55+
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Resultaat
Aangenomen
(raadsbreed)
Vervallen door het
aannemen van A1-P
Vervallen door het
aannemen van A1-P
Vervallen door het
aannemen van A1-P
Vervallen door het
aannemen van A1-P
Vervallen door het
aannemen van A1-P
Verworpen (vóór CU,
VL, SP)

Resultaat
Aangenomen (raadsbreed)
Verworpen (vóór BD, VL,
LGV, CU)
Ingetrokken
Verworpen (vóór BD, LGV,
VL)
Verworpen (vóór SP, LGV,
BD, VL)
Aangehouden
Aangenomen (tegen 2 LGV)
Aangenomen (raadsbreed)
Verworpen (vóór VL LGV
D66V)
Aangenomen (tegen VL)
Verworpen (vóór BD LGV)
Aangenomen (tegen SP)
Aangenomen (raadsbreed)
Aangenomen (tegen VVD)
Verworpen (vóór SP VL
LGV)
Aangenomen (tegen VL)
Aangenomen (tegen D66V,
SP)

M18-P
M19-P

D66V SP
LGV PvdA SP

Rolstoelen en vervoersvoorzieningen
“Wijzer in geldzaken”.

M20-P
M21-P
M22-P
M23-P
M24-P

SP
SP
BD
LGV SP
VL BD SP

Aanbesteding hulp bij het huishouden
Aanbesteding WMO
Buurtcoaches
Verbindingsboog A208/A22
Overdrachtssom Velser Traverse

M25-P
M26-P

BD
LGV SP

Snippergroen
Deelproject 5 HOV Velsen

M27-P
M28-P
M29-P

LGV BD
LGV
VL BD

Waterstof Centrale
Zeedorp
Onderhoud voorzieningen

M30-P

VL BD

Taakstelling inhuur externen
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Aangenomen (raadsbreed)
Verworpen (vóór PvdA, SP,
LGV, CU)
Verworpen (vóór SP LGV)
Verworpen (vóór SP LGV)
Aangehouden
Aangenomen (raadsbreed)
Verworpen (vóór SP VL
LGV CU BD)
Ingetrokken
Verworpen (vóór SP, 4LGV,
VL)
Aangehouden
Aangehouden
Verworpen (vóór BD SP VL
LGV CU)
Ingetrokken

