Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 28 MAART 2013
Plv.voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

T. Mastenbroek-Wesseling
J.P.E.M. Huijs
F. Bal, P.J. van Bodegraven, 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, H. Kat, M.S. Koedijker, F.J.
Korf, A.F. Kouthoofd, L. Kwant, H.S. Langendijk-Meijer, T. MastenbroekWesseling, E.J. Merhottein, C. Ockeloen, A.M. van Ombergen-Vester, D. SintenieWiegers, H.M. Teske-Post, A. Uytendaal, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F.
Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar
R.N. van den Brink, C. Stapper
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
De motie ‘veilig oversteken in Zee- en Duinwijk van SP, VL, D66V, LGV en CU en
de motie ‘Zebra’s en oversteekplaatsen’ van VL worden ingetrokken.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 7 maart 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 maart 2013
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
conform
Opmerkingen

5
Bestemmingsplan President Steynstraat
Het bestemmingsplan 'President Steynstraat' met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0803PRESIDENTST1-R001 ongewijzigd vast te stellen.
SP stemt tegen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

6
Voorbereidingsbesluit voor zuidelijke deel van de Curaçaostraat te
Santpoort-Noord
een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te nemen voor
het projectgebied in het zuidelijke deel van de Curaçaostraat te Santpoort-Noord
zoals aangegeven op de bijgaande verbeelding met nummer
NL.IMRO.0453.VB1501CURACAOSTRA1-O001.

Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

7
Verordening Wet inburgering 2013
1. De Verordening Wet inburgering 2010 in te trekken;
2. De Verordening Wet inburgering 2013 vast te stellen;
3. De Verordening Wet inburgering 2013 met terugwerkende kracht in
werking te laten treden op 1 januari 2013.

Opmerkingen

SP stemt tegen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

8
Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
1.
de volgende verordeningen vast te stellen:
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente
Velsen;
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen;
Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente
Velsen;
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013
gemeente Velsen;
2.
de volgende verordeningen in te trekken:
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2012 gemeente
Velsen
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2012 gemeente Velsen;
Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente
Velsen.
3.
het genoemde onder 1 en 2 in werking te laten treden daags na publicatie.

Conform

Opmerkingen

SP stemt tegen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

9
Verklaring van geen bedenkingen voor project Velserduinweg 248
Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 van het Besluit
omgevingsrecht, een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te
wijken van het bestemmingsplan IJmuiden-Zuid krachtens het bepaalde in artikel
2.1 juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo voor de wijziging van het
gebruik de begane grond van het pand gelegen aan de Velserduinweg 248 te
IJmuiden naar wonen.

Conform

Opmerkingen
Agendapunt

10

Onderwerp
Besluit
Conform

Algemene subsidieverordening 2013
1. De Algemene subsidieverordening Velsen 2013 vast te stellen
2. Deze in werking te laten treden op de dag na publicatie onder gelijktijdige
intrekking van de Algemene subsidieverordening 2008.

Opmerkingen

Amendement 6 (gewijzigd) van BD en GL wordt verworpen, BD, GL, CU, SP en
LGV stemmen voor.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

11
Aanbesteding accountant
1.
Het Programma van Eisen Accountantsdiensten vast te stellen
2.
In afwijking van de controleverordening (artikel 2.1) de accountant te
benoemen voor een periode van twee boekjaren met een optie tot
verlenging van twee maal één jaar
3.
De raadsleden R. Cruz Linde, F. Bal en M. Gregoire en de
portefeuillehouder financiën aan te wijzen als lid van de
beoordelingscommissie
4.
Opdracht te geven aan de beoordelingscommissie om de voorlopige
gunningsprocedure uit te voeren en een voorstel tot aanwijzing van de
accountant aan de raad voor te leggen
5.
Geheimhouding op te leggen ex artikel 25 lid 1 Gemeentewet ten aanzien
van het Programma van Eisen tot 29 maart 2013 in verband met het belang
genoemd in artikel 10, lid 2, sub g van de Wet openbaarheid van bestuur
(het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden).

Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

12
Bekrachtigen geheimhouding meerjarengrondexploitatie
De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding van de het Meerjarenperspectief Grondexploitaties, als bijlage bij
de Jaarrekning 2012, te bekrachtigen 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).

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

13
Aanwijzen twee plaatsvervangende leden agendacommissie

Te benoemen tot plaatsvervangende leden van de agendacommissie als
bedoeld in artikel 4 van het Reglement van Orde.
De heer P. van Deudekom en Mevrouw R.W. de Haan

Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp

14
Behoud Fast Flying Ferry

Besluit

-

Conform
-

Vanuit de opvatting dat de Fast Flying Ferry een meerwaarde heeft voor de
gemeente en ook na 2014 behouden moet blijven, een uiterste inspanning te
doen om de Fast Flying Ferry in de vaart te houden;
Daartoe een dringend beroep te doen op de provincie, die verantwoordelijk is
voor het openbaar vervoer, om een nieuwe aanbesteding te doen voor een
nieuwe contractsperiode na 2014;
De bereidheid uit te spreken om in principe – bij voorkeur met andere
belanghebbende partijen – te onderzoeken of een bijdrage geleverd kan
worden in de exploitatiekosten;
Het college te verzoeken hiertoe in overleg te treden met de provincie en op
korte termijn over de mogelijkheden en randvoorwaarden een voorstel aan de
raad voor te leggen

Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

15
Beslissing op verzoek inzage op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur

De heer Rensing op zijn verzoek inzage te verstrekken in de namen,
curricula en nevenfuncties van de leden van de bezwarencommissie zoals
door hen verstrekt bij toetreding tot de commissie, met uitzondering van de
daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke gegevens omdat
openbaarmaking van deze gegevens niet opweegt tegen een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de leden van de commissie.

Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Aangenomen
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

16
Motie 16 inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO/bevorderen
eigen bouw van D66V, CU, CDA, BD en PvdA
Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders daarom:
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren als één van
de mogelijkheden om eigenbouw in de gemeente Velsen mogelijk te maken;
- de gemeenteraad bij de bespreking van de woonvisie verder over deze
mogelijkheden te informeren.
De motie wordt aangenomen met 27 stemmen voor (D66V, CU, CDA, BD, PvdA,
GL, VVD, VL, SP en 4 stemmen tegen (LGV)

Besluit

17
Motie 17 inzake Veilig oversteken in Zee- en Duinwijk van SP, VL, D66V,
LGV, CU
De motie is ingetrokken

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

18
Motie 18 inzake Zebra’s en oversteekplaatsen van VL
De motie is ingetrokken

De vergadering wordt om 20.38 uur gesloten.

