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Agendapunt 1
Onderwerp

Opening en mededelingen:
Er zijn 3 moties ingediend door de SP over agendapunt 6. Deze worden bij
het betreffende agendapunt behandeld.
Daarnaast zijn er twee moties ingediend (één van VL en één van D66V en
GL) “vreemd aan de orde van de dag”. Deze twee moties worden aan het
eind van de agenda behandeld.

Agendapunt 2
Onderwerp

Actualiteitenuurtje
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Mevrouw Van Ombergen-Vester stelt een vraag over de verkeerspolitie in
het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Agendapunt 3
Onderwerp

Besluit

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 9 februari 2012
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 februari 2012
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform
Agendapunt

4

Onderwerp
Besluit

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

Conform

PLEIN-120308-besluitenlijst.doc

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

5
Wijziging Verordening Leerlingenvervoer gemeente Velsen
1. De Nota Zienswijzen bij de Wijziging Verordening Leerlingenvervoer
vast te stellen;
2. De Verordening wijziging Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Velsen vast te stellen;
3. De Verordening in werking te laten treden daags na publicatie.

Opmerkingen

Tegen het raadsvoorstel stemmen: 1 GL, 2 LGV en de SP.

Agendapunt

6

Onderwerp
Besluit

Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
Vast te stellen de volgende verordeningen:
I. De volgende verordeningen vast te stellen:
1. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente
Velsen
2. Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2012 gemeente Velsen
3. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2012 gemeente Velsen
4. Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012
gemeente Velsen
5. Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente
Velsen
6. Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012
gemeente Velsen
7. Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
2012 gemeente Velsen,
II. Deze verordeningen in werking te laten treden op de dag na de
publicatie onder gelijktijdige intrekking van de:
1. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente
Velsen
2. Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2007 gemeente
Velsen
3. Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2010 gemeente Velsen
4. Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2006
5. Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010
gemeente Velsen
6. Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009
gemeente Velsen.
- De SP stemt tegen het raadsvoorstel.
- Motie 6 van 2012 van de SP wordt verworpen (vóór SP). De motie is
verworpen met 2 stemmen vóór en 31 stemmen tegen.
- Motie 7 van 2012 van de SP wordt ingetrokken.
- Motie 8 van 2012 van de SP en VL wordt ingetrokken.

Conform

Opmerkingen

Agendapunt

7

Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2011 en 4e begrotingswijziging 2011 van
de Veiligheidsregio Kennemerland
Als zienswijze instemmend te reageren op de 2e bestuursrapportage en de
4e begrotingswijziging 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland en het bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling overeenkomstig te berichten.

Besluit

Conform
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Agendapunt

8

Onderwerp
Besluit

Opmerkingen

Wijziging Referendumverordening gemeente Velsen 2007
De Referendumverordening gemeente Velsen 2007 als volgt te wijzigen:
Artikel I:
In artikel 2 wordt het onderwerp sub h. geschrapt en i. en j. vernummerd
tot h. en i.
Artikel II:
In artikel 5, lid 2 worden achter het woord ‘schriftelijk’ de woorden ‘of
digitaal’ toegevoegd.
Artikel III
In artikel 7, lid 2 wordt het aantal van 15.000 kiesgerechtigden gewijzigd in
7.500 kiesgerechtigden.
Artikel IV:
Te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de eerste dag na officiële
bekendmaking van dit besluit.
De ChristenUnie stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt

9

Onderwerp
Besluit

Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Velsen 2012
• De nota Reserves en voorzieningen 2012 vast te stellen onder
intrekking van de nota Reserves en voorzieningen uit 2007;
• Het saldo van de reserve Combinatiefuncties voor een bedrag van €
171.857 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve en de
reserve vervolgens op te heffen:
• Een bedrag van € 38.000 uit de reserve Beleidsspeerpunten 2009 ten
gunste van de algemene reserve vrij te laten vallen;
• De naam van de reserve Beleidsspeerpunten 2009 te wijzigen in
reserve Beleidsspeerpunt gymzaal Santpoort-Zuid;
• Het saldo van de reserve Woonfonds te bepalen op € 1.842.000 en het
meerdere ad € 42.047 uit deze reserve ten gunste van de algemene
reserve te laten vrijvallen;
• Een nieuw te vormen reserve Dekking kapitaallasten activa in te
stellen;
• Aan deze reserve Dekking kapitaallasten activa een bedrag van €
4.482.399 toe te voegen en deze ten laste te brengen van de navolgende
reserves:
1. Reserve Zeewijk ad € 543.872
2. Reserve ReinUnie-gelden ad € 1.059.295
3. Reserve Oude Pontweg ad € 2.879.232
• Het gereserveerde en vrijgegeven bedrag ad. € 1.000.000,- binnen de
reserve ReinUnie-gelden over te hevelen naar de reserve Revitalisering
toegangsroute IJmuiden aan Zee;
• De voorzieningen Breedtesportimpuls, Inrichting/lichtmasten
Zuiderkruisstraat en voorziening Woonrijp maken Meervlietstraat op
te heffen;
• De reserves Doeluitkering Taalcoaches, Doeluitkering SLOK, BAG en
de reserve Afvalstoffenheffing ReinUnie-gelden op te heffen;
• De voorziening Afkoopregeling geldelijke steun huisvesting
gehandicapten op te heffen;

Conform

Conform
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Het saldo van de voorziening Grondwaterbeheersing over te boeken
naar de voorziening Onderhoud riolering en daarna op te heffen;
• Een voorziening Onderhoud riool in te stellen en een voorziening
Tarieven rioolrecht in te stellen en deze met een nieuw Gemeentelijk
Rioleringsplan in gebruik te nemen;
• Het college te autoriseren (een) voorziening(en) in te stellen, indien
deze direct moet(en) worden ingesteld vanwege wettelijke
verplichtingen.
Dit besluit in werking te laten treden op het moment van besluitvorming
door de raad
•

Agendapunt

10

Onderwerp
Besluit

Wijziging samenstelling Agendacommissie
1. Het principebesluit te nemen de samenstelling van de
agendacommissie te wijzigen en te bepalen dat deze commissie bestaat
uit de raadsvoorzitter, de eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter en 4
raadsleden, te benoemen door de raad.
2. Te bepalen dat twee van deze leden worden voorgedragen door en uit
de coalitiepartijen en twee leden door en uit de oppositiepartijen.
3. De voorzitter van de agendacommissie en de raadsgriffier te verzoeken
voor (één van) de volgende raadsvergaderingen dit principebesluit uit
te werken zodat de nodige wijziging van het Reglement van Orde
vastgesteld kan worden.

Conform

Agendapunt
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Onderwerp
Besluit

Benoeming leden van de Agendacommissie
Als lid van de Agendacommissie te benoemen:
- H.B.E. Dreijer
- M.M. Gregoire
- B.J.J. Hendriks
- E.H. Zorgdrager-van Laar

Conform

Agendapunt
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Onderwerp
Besluit

Motie 9 van 2012 van Velsen Lokaal: gladheidbestrijding
Het College te verzoeken om voor de begrotingsbehandeling 2013 de raad
te informeren over mogelijkheden en de kosten om de gladheidbestrijding
te verbeteren en mogelijk uit te breiden, zowel via de HVC als door derde
partijen.
De motie is verworpen met 16 stemmen vóór en 17 stemmen tegen.
Vóór stemmen SP, VL, LGV, D66V en BD.

Verworpen
Opmerkingen

Agendapunt
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Onderwerp

Motie 10 van 2012 van GroenLinks en D66V: gewortelde
asielkinderen
Door het toesturen van deze motie bij de minister voor Immigratie &
Asiel aan te dringen op een regeling voor deze groep asielkinderen
conform het wetsvoorstel “gewortelde asielkinderen” van Samson
(PvdA) en Voordewind (CU).
De motie is aangenomen met 22 stemmen vóór en 11 stemmen tegen.
Tegen stemmen de VVD, BD en VL.

Besluit

Aangenomen
Opmerkingen

De vergadering wordt om 21.06 uur gesloten.
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