Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 17 OKTOBER 2013
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, 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, H. Kat, M.S.
Koedijker, F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, L. Kwant, H.S. Langendijk-Meijer, T.
Mastenbroek-Wesseling, S. Meinema, E.J. Merhottein, C. Ockeloen, A.M.
van Ombergen-Vester, D. Sintenie-Wiegers, H.M. Teske-Post, A. Uytendaal,
M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdragervan Laar
P. de Bruijn, J.P. van Ikelen
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman, F.M.
Weerwind

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
Er is één motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door D66V en
PvdA. Deze wordt behandeld als agendapunt 11.
Vervolgens neemt de voorzitter, namens de hele Raad, afscheid van raadslid
Kees Stapper, die vanwege gezondheidsredenen stopt als raadslid. De
voorzitter memoreert kort zijn loopbaan als raadslid en bedankt hem voor zijn
inzet.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

2
Toelating raadslid
De heer S. Meinema toe te laten als raadslid.

Conform
Agendapunt
Onderwerp

3
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Er hebben zich geen inwoners gemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer Vrijhof stelt een vraag over het Witte Theater.
Wethouder Westerman beantwoordt de vraag.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform
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4
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 26 september 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september 2013
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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6
Gewijzigde begroting 2013, primaire begroting 2014 en
meerjarenbegroting 2015 tot en met 2018 “IJmond Werkt!”
1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2013 en de primaire
begroting 2014 van “IJmond Werkt!”.
2. Ten aanzien van het geschetste meerjarenperspectief voor de periode
2015 tot en met 2018 een zienswijze in te dienen te weten:
• het meerjarenperspectief geen status te geven aangezien nog
onvoldoende zicht is op de effecten van de samenwerking “IJmond
Werkt!” en de gevolgen van de voorgenomen stelselherziening
sociale zekerheid, met name de Participatiewet.

7
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond en
toetreding gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland
1. Tot de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst
IJmond om toetreding van het college van gedeputeerde staten van NoordHolland mogelijk te maken;
2. In te stemmen met toetreding van het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Haarlem en het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst
IJmond.

8
Verordening tot de 5e wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009
De Verordening tot de 5e wijziging van de gewijzigde Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 als volgt vast te stellen:
Artikel I
De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009
wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 2:12 Maken filmopnamen e.d. wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Het is verboden zonder vergunning van het college film- en fotoopnamen te maken in de openbare ruimte voor andere dan privé
doeleinden.
2. Geen vergunning is vereist indien:
a. de opnamen plaatsvinden tussen 08.00 uur en 24.00 uur;
b. wordt gewerkt met een kleine ploeg, maximaal 12 personen aanwezig
op de set (film- en opnamecrew) en drie camera’s vanaf de schouder of
op statief;
c. geen objecten op de rijweg of fietspad worden geplaatst;
d. voetgangers niet worden gehinderd en maximaal 6 attributen (elk
maximaal 1m2, geen voertuigen) op het voor voetgangers bedoelde

deel van de weg worden geplaatst;
e. geen omleidingen of afzettingen worden geplaatst;
f. maximaal 5 reguliere parkeerplaatsen worden afgezet (gereserveerd)
waarbij niet meer dan de helft van het aantal beschikbare
parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt;
g. parkeerplaatsen alleen worden gebruikt door auto’s en busjes die
belangrijk zijn voor de opname en elk een normale parkeerplaats
innemen;
h. geen geweldscènes of scènes met speciale effecten plaatsvinden;
i. niet meer dan twee aaneengesloten dagen wordt gefilmd;
j. geen series worden gemaakt, waarbij steeds dezelfde locatie wordt
gebruikt;
k. de organisator binnen ten minste 4 weken voorafgaand aan de
opnamen daarvan melding heeft gedaan aan het college met een door
deze vastgesteld meldingsformulier.
3. Indien binnen 3 weken na ontvangst van het meldingsformulier door het
college geen tegenbericht is verzonden, kunnen de opnamen zoals
gemeld plaatsvinden.
B. In artikel 2:16, lid 1 Begripsbepaling komen de onderdelen B. Groot
evenement en C. Middelgroot evenement te vervallen en worden de
onderdelen D. Klein evenement en E. Evenementengebied vernummerd
tot B. en C.
C. In artikel 2:17 Evenement:
- wordt lid 3 gewijzigd en komt als volgt te luiden:
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:3 geldt voor het aanvragen van
een (klein) evenement een termijn van uiterlijk (vier) acht weken voor
het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt. De burgemeester kan in
verband met de voorbereidingstijd van het evenement van deze termijn
afwijken of voor bijzondere, periodiek terugkerende evenementen
afzonderlijk bepalen op welk tijdstip de aanvraag wordt ingediend.
- komen de leden 4 en 5 te vervallen en komt een nieuw lid 4 als volgt te
luiden:
4. Er is geen gebruiksvergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening nodig wanneer er een evenementenvergunning conform dit
artikel is verleend.
- worden de leden 6, 7 en 8 vernummerd tot de leden 5, 6 en 7 en wordt lid
9 vernummerd tot lid 10.
- komen een tweetal nieuwe leden 8 en 9 als volgt te luiden:
8. De organisator c.q. vergunningaanvrager van door de burgemeester aan
te wijzen categorieën vergunningplichtige vechtsportwedstrijden of
gala’s, is niet van slecht levensgedrag.
9. De burgemeester weigert een vergunning als de organisator c.q.
vergunningaanvrager van een evenement als bedoeld in lid 8 van
slecht levensgedrag is.
D. Artikel 2:21, lid 4 Toelatingstijd komt als volgt te luiden:
4. Het verbod van lid 1 is niet van toepassing in die situaties waarin bij of
krachtens de Wet milieubeheer wordt voorzien.
E. Na Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven wordt een nieuwe afdeling
ingevoegd:
Afdeling 8a Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de
Drank- en Horecawet
Artikel 2:27a Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- alcoholhoudende drank,
- horecabedrijf,
- horecalokaliteit,
- inrichting,
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- paracommerciële rechtspersoon,
- sterke drank,
- slijterijbedrijf, en
- zwakalcoholhoudende drank
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet,
Artikel 2:27b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
1. Een paracommerciële rechtspersoon kan onverminderd het bepaalde in
artikel 2:21 alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 1 uur voor
de aanvang en tot uiterlijk 1 uur na afloop van een activiteit die wordt
uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.
2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende
drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die
zijn gericht op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten
van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.
F. Artikel 2:45, lid 2 Loslopende honden wordt gewijzigd en komt te luiden:
Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b is niet van toepassing op
door het college aangewezen plaatsen.
G. Artikel 2:46, lid 2 Verontreiniging door honden wordt gewijzigd en komt
te luiden:
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.
H. Artikel 2:49 Verontreiniging door paarden wordt gewijzigd en komt te
luiden:
1. De eigenaar of houder van een paard is verplicht ervoor te zorgen dat
een paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op een gedeelte van de weg
dat bestemd of mede bestemd is voor het verkeer van voetgangers en
fietsers.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde
gebod wordt opgeheven, indien de eigenaar of houder van een paard er
zorg voor draagt dat de uitwerpselen worden verwijderd.
I. Artikel 2:50, lid 1 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren wordt
gewijzigd en komt te luiden:
Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van
overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen,
buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat
aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het
college gestelde regels;
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is
aangegeven; of
d. te voeren.
J. Artikel 4:11 Gevelreiniging kan komen te vervallen.
K. Artikel 4:23, lid 1 aanhef Opslag voertuigen, vaartuigen e.d. wordt
gewijzigd en komt te luiden:
Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien
van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel
voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de
openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan,
te plaatsen of aanwezig te hebben:
In artikel 4:23, lid 1, onder c wordt de verwijzing naar artikel 4:28 gewijzigd
in artikel 4:25.
L. Artikel 4:27, lid 1 Aanwijzing kampeerplaatsen wordt gewijzigd en komt
te luiden:
Het verbod van artikel 4:26, eerste lid is niet van toepassing op door het
college aangewezen plaatsen.
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In lid 2 wordt de verwijzing naar artikel 4:29, vierde lid gewijzigd in artikel
4:26, vierde lid.
M. Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets wordt gewijzigd en komt te
luiden:
1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk
aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter
voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen
plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde
ruimten of plaatsen te laten staan.
2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of
bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode
onafgebroken te laten staan.
3. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud of in een verwaarloosde toestand verkeren, op de
weg te laten staan.
N. Artikel 5:16, lid 2 Vrijheid van meningsuiting wordt gewijzigd en komt te
luiden:
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en
geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard
als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden:
a. op door het college aangewezen openbare plaatsen; of
b. op door het college aangewezen dagen en uren.
O. Artikel 5:17, lid 1 Begripsbepaling wordt gewijzigd en komt te luiden:
In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste
plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats - met
uitzondering van het Noordzeestrand - te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend
van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
P. Artikel 5:53, lid 2, eerste en tweede volzin, Crossterreinen worden
gewijzigd en komen te luiden:
Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor
het gebruik van deze terreinen:
Q. Artikel 5:54, lid 2, eerste en tweede volzin, Beperking verkeer in
natuurgebieden worden gewijzigd en komen te luiden:
Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor
het gebruik van deze terreinen:
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële
bekendmaking van dit besluit.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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9
Begroting 2014 Centraal Nautisch Beheer
Bij het Dagelijks Bestuur van het CNB een zienswijze in te dienen op de
begroting 2014, inhoudende dat in informatieverschaffing op het onderdeel
Havenafvalstoffenplan onvoldoende is.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Aangenomen

Opmerkingen

10
Verzoek uitkering Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een suppletieuitkering uit het gemeentefonds, ad € 27.540,80 in verband met de
noodzakelijk gemaakte kosten voor opsporing van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het Middenhavengebied te
IJmuiden.
De SP stemt tegen het raadsvoorstel.
11
Motie 53 van 2013 van D66V en PvdA inzake stoppen met het gebruik
van het bestrijdingsmiddel Roundup
- Met ingang van 1 januari 2015 te stoppen met het gebruik van
glyfosaat bevattende onkruidbestrijdingsmiddelen.
- De bewoners van Velsen te informeren over de schadelijke werking
van Roundup en andere bestrijdingsmiddelen met glyfosaat én over
het gebruik van alternatieve methoden van onkruidbestrijding te
gebruiken;
- De raad te informeren over de wijze waarop de gemeente in het
vervolg ook op moeilijke locaties de onkruidbestrijding op een
milieuvriendelijke (of duurzame) wijze gaat oppakken;
- Daarbij aan te geven welke gevolgen dat heeft voor het beschikbare
budget en beeldkwaliteit.
De motie wordt gewijzigd aangenomen met 26 stemmen vóór (D66V,
PvdA, CU, 3 LGV, GL, 3 VL, VVD, SP, BD) en 5 stemmen tegen (1 LGV,
CDA, 1 VL).

De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten.

6289.doc

