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1
Opening en mededelingen:
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gevraagd om agendapunt 9
(Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum) vanavond niet te behandelen, maar
eerst in een sessie te bespreken. De Agendacommissie heeft besloten om dit
onderwerp op 28 november in een sessie te bespreken. De Raad gaat hiermee
akkoord.
Er zijn twee amendementen ingediend, één bij punt 7 en één bij punt 8.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:. n.v.t.
Vragenhalfuurtje raadsleden: n.v.t.

Agendapunt
Onderwerp
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3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 17 oktober 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 oktober 213
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
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4
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.
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Opmerkingen
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Geamendeerd

Opmerkingen

5
2e Bestuursrapportage 2013, gemeente Velsen
De 2e Bestuursrapportage 2013 vast te stellen inclusief:
1.
de bij dit besluit behorende bijlage 1 met daarin opgenomen de
ontwikkelingen per saldo;
2.
de vrijval van € 42.000 uit de reserve Erfpacht-/verhuurgronden
Grondbedrijf en het opheffen van deze reserve;
3.
de onttrekking aan de reserve Burgerparticipatie van € 25.000
4. het overhevelen (via de exploitatie) van de volgende bedragen, naar de
reserve Dekking kapitaallasten activa:
a.
€ 2.593.606 uit de reserve Renovatie gebouw B
b.
€ 587.000 uit de reserve Reinuniegelden
5. een investering van € 30.000 ten behoeve van de invoering Single Euro
Payments Area (SEPA)
6. de investeringen ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV).
- De SP stemt tegen het voorgesteld besluit.
- De LGV stemt tegen punt 6 van het voorgesteld besluit.
- Velsen Lokaal stemt tegen punt 6 van het voorgesteld besluit en neemt
punt 1 voor kennisgeving aan.
6
"Door de bomen het bos zien": rapportage bij het verdiepend
rekenkameronderzoek WMO in Velsen
De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie
Velsen “Door de bomen het bos zien”; rapportage bij het verdiepend
onderzoek Wmo in Velsen over te nemen en verzoekt het college om uiterlijk 1
februari 2014 met een voorstel te komen om samen met de Raad de
aanbevelingen uit te werken.
Aanbevelingen op basis van het onderzoek van de rekenkamercommissie:
1 Beperk het aantal doelstellingen van het Wmo-beleid. Focus hierbij op de
hoofdlijnen van het beleid, de sturingsmogelijkheden van de raad en de
dwarsverbanden tussen de kamers. Maak deze doelstellingen zoveel
mogelijk concreet en meetbaar (“smart”).
2. Informeer de raad zodanig dat hij een actueel beeld heeft van de relaties
binnen de Wmo.
3. Houdt de informatie over de Wmo zo overzichtelijk en relevant mogelijk. De
hoeveelheid verantwoordings- en voortgangsinformatie die de
gemeenteraad nu ontvangt, kan omlaag. Daarbij dient dan wel gelijktijdig
de focus van de informatie scherper te zijn en meer gericht op de
hoofdlijnen van het beleid, de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad
en de dwarsverbanden tussen de kamers. Een visualisatie zoals in
paragraaf 3.4 kan bijdragen om de focus en de hoeveelheid van de
informatie te bepalen, door de informatiebehoefte te relateren aan de mate
van betrokkenheid van de gemeente. Het is daarbij belangrijk dat
afwijkingen van beleidsdoelstellingen in de begroting en jaarrekening kort
en bondig worden toegelicht.
4. Hanteer een vaste oplegger bij raadsvoorstellen over de Wmo waarin de
marges staan aangegeven (beleidsmatig, juridisch, financieel) en
informatie over de uitgangspositie van de gemeente zoals de resultaten
van klanttevredenheidsonderzoek.
5. Bundel de informatie over de Wmo naar de raad in één rapportage over het
“Huis van de Wmo”. Neem hierin niet alleen ‘eigen’ informatie op maar ook
informatie uit andere bronnen (zoals de Wmo-benchmark). Op die manier
wordt informatie naar de raad gekanaliseerd.
Amendement 38 van 2013 wordt raadsbreed aangenomen.
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7
Kredietaanvraag definitiefase Grote Buitendijk/Hofgeest
Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 100.000,- voor het starten van de definitiefase van het project Grote
Buitendijk/Hofgeest.
Amendement 39 van 2013 wordt ingetrokken.
8
Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en
intrekking Gemeenschappelijke Regeling Centraal Meld- en
registratiesysteem RMC en leerplicht (CArel)
Het college toestemming te verlenen om:
a. de gemeenschappelijke regeling CARel op te heffen per 1 januari
2014:
b. de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten regio West Kennemerland aan te gaan (met
uitzondering van perceel 2) met de colleges van de gemeenten
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort per 1 januari
2014.
10 en 10A
- Plan van Aanpak vervolg Kansenonderzoek IJmond-gemeenten
- Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake verkenner
regionale samenwerking
1. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het
Kansenonderzoek IJmond-gemeenten;
2. Uit te spreken dat de raad streeft naar intensivering van de
samenwerking in de IJmond;
3. De voorkeur uit te spreken voor een samenwerkingsmodel waarin niet
alleen organisaties en colleges, maar ook raden samenwerken;
4. Daarbij als uitgangspunt te nemen dat het ambitieniveau van de
samenwerking door de raden bepaald wordt;
5. De samenwerking vorm te geven op bestuurlijk niveau door
(jntensivering van) portefeuillehouderscontacten) en op raadsniveau
door het organiseren van IJmondiale afstemming voor de inhoudelijke
onderwerpen die de IJmond als geheel aangaan;
6. De stuurgroep op te dragen een regiegroep samen te stellen
bestaande uit de burgemeesters, vertegenwoordigers van raden,
gemeentesecretarissen en griffiers die op basis van het plan van
aanpak op korte termijn een uitgewerkt voorstel voor een
samenwerkingsvorm en een gezamenlijke inhoudelijke overlegagenda
aan de betrokkenen voorleggen, binnen de financiële consequenties
zoals in het plan van aanpak benoemd.
7. Te bepalen dat na de zomer in 2014 een evaluatie plaatsvindt van de
gekozen samenwerkingsvorm en de op de overlegagenda vermelde
onderwerpen.
Vanuit de Raad wordt een antwoord brief gestuurd naar Gedeputeerde
Staten van Noord Holland met het verzoek aan de overige IJmond
gemeenten om de brief te ondersteunen.
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Aanwijzen voorzitter IJmond commissie
Te benoemen, als voorzitter van een IJmond raadscommissie, de heer C.
Ockeloen
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Consultatie in verband met garantstelling De Luchte
VVD: te weinig informatie.
PvdA: eens
VL:
eens
D66V: eens
LGV: grote bedenkingen
CDA: eens
GL:
niet aanwezig
SP:
eens
CU:
eens
BD:
niet aanwezig.
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Spelregels actualiteitenuurtje
De volgende spelregels voor het Actualiteitenuurtje aan het begin van de
raadsvergadering af te spreken:
1. Raadsleden kunnen tot uiterlijk 11.00 uur op de dag van de
raadsvergadering een korte vraag met een korte toelichting over een
actueel onderwerp indienen bij de griffie.
2.De vraag met toelichting wordt zo nodig ingekort door de voorzitter,
teruggelegd naar de indiener en doorgestuurd naar raads- en collegeleden.
3. Tijdens het actualiteitenuurtje stelt het raadslid zijn vraag met korte
toelichting waarop door de portefeuillehouder een antwoord wordt
gegeven.
4. Raadsleden kunnen kort reageren op de gestelde vraag en het antwoord
van de portefeuillehouder.
5. Besluitpunten 1 t/m 4 zijn van overeenkomstige toepassing op
collegeleden die kort een actueel onderwerp aan de orde willen stellen en
op raadsleden die als lid van een algemeen bestuur van een
gemeenschappelijke regeling uit dit bestuur informatie willen verstrekken.
6. Deze spelregels worden bij wijze van experiment tot maart 2014
toegepast en daarna wordt bepaald of wijziging van het Reglement van
Orde wenselijk is.

Conform

De vergadering wordt om 20.41 uur gesloten.

