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Opening en mededelingen:

Agendapunt
Onderwerp
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Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Er hebben zich geen inwoners gemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Mevrouw Dreijer stelt een vraag over de afsluiting van de Velsertunnel en de
-eventuele- samenloop met de aanleg van de nieuwe zeesluis. Wethouder Vennik
beantwoordt deze vraag.

Agendapunt
Onderwerp
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Besluit

De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 20 juni 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 juni 213

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

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

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeerd
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Visie Noordzeekanaalgebied 2040
De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 vast te stellen en in te stemmen met de
uitgangspunten en afspraken, opgenomen in het navolgende rompbesluit:
Rompbesluit Visie Noordzeekanaalgebied 2040
i. Vanuit het perspectief van het versterken van de internationale
concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam zetten de Colleges in op
het Noordzeekanaalgebied als economische motor voor de metropoolregio
Amsterdam en een duurzame ontwikkeling van die motor;
ii. Eerst intensiveren van het huidige bestaande havenareaal gericht op een
overslaggroei tot 125 miljoen ton. Eerst intensiveren van wonen en werken in
de bestaande stad. Pas na intensivering van bestaand havenareaal wordt
aanspraak gemaakt op havenuitbreiding in andere (groen) gebieden.
Uitgangspunt is een duurzame economische groei, waarbij (in de havens)
transities mogelijk gemaakt worden gericht op duurzame energie.
iii. Aanpassing van de geluidcontouren van 50 dB(A) rond de gezoneerde
industrieterreinen Westpoort (zie kaart pagina 40/41 van de visie) en Hoogtij,
zodat:
-

doorgroei van havenoverslag mogelijk is van 95 miljoen naar 125 miljoen
ton (conform Amsterdamse Havenvisie 2008-2020) en groei bij Hoogtij;

-

extra woningen mogelijk zijn in de Sloterdijken, Hembrugterrein en (met
name de noordkant van de) Achtersluispolder. Aan de gemeenteraad van
Amsterdam wordt voorgesteld de terreinen Sloterdijk en Sloterdijk-I te
onttrekken aan het gezoneerde industrieterrein Westpoort.

iv. De fijnstofbelasting in de IJmond te verminderen en de luchtkwaliteit te
verbeteren.
v. Transformatie van havenareaal naar gemengd woon-werkgebied, op de in de
visie aangeven locaties (zie kaart bladzij 24-25), op termijn mogelijk te maken.
Hierbij wordt uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling, passend bij de
ontwikkelingen in de economie, woningmarkt en de bedrijven die het aangaat.
Doelstelling in het kader van MIRT Zaan/IJ is om minimaal 30.000 woningen te
realiseren.
vi. De ontwikkeling in de energiesector wordt nauwgezet gevolgd. Gemonitord
wordt of in de toekomst door gebruik van nieuwe technologieën de (ruimte en
milieu-)belasting van de kolen op- en overslag kan worden verminderd.

vii. Intensivering en kwaliteitsverbetering van het bestaande landschap-, natuur- en
recreatiegebieden in de regio. Dit geldt met name voor de Wijkermeer-polder
en Spaarnwoude, de Tuinen van West en de Brettenzone, alsmede voor
natuur, agrarische en recreatieve mogelijkheden langs oevers. Daar waar
mogelijk streven naar de menging van groen met overige functies in het
gebied. De bereikbaarheid van de recreatiegebieden wordt verbeterd door
investeringen in recreatieve routes, onder andere langs het Noordzeekanaal ter
hoogte van Spaarnwoude. Leidend voor de invulling hiervan is de Visie 2040
groengebied Amsterdam-Haarlem.
viii. De Houtrakpolder deels (zoals is aangegeven op de kaart op bladzij 24-25,
legenda-eenheid reservering uitbreiding havenareaal) aan te wijzen als te
reserveren havengerelateerd-areaal voor een mogelijke toekomstige uitbreiding
van de haven na 2020. De daadwerkelijke aanleg zal tijdig plaatsvinden, doch
niet eerder dan nadat het huidige havenareaal in voldoende mate is
geïntensiveerd en overeenstemming is bereikt over tijdige realisatie van
compenserende maatregelen. Uitgangspunt is dat als de Houtrakpolder wordt
ingezet voor uitbreiding van havenareaal, de milieuoverlast van te vestigen

bedrijven vanzelfsprekend zo veel mogelijk zal worden beperkt. Alvorens het
besluit tot de daadwerkelijke aanleg van een haven in de Houtrakpolder wordt
genomen, wordt een voorstel hiertoe via een breed samengestelde stuurgroep
voorgelegd aan de betrokken bestuurscolleges in het NZKG. De besluitvorming
hierover zal tijdig plaatsvinden zodat er voldoende tijd beschikbaar is voor een
zorgvuldige onderzoeksfase en het doorlopen van een planologische
procedure, voordat de aanleg gestart zal worden.
De eventuele voorbereiding van de ontwikkeling van de Houtrakpolder
niet eerder dan na 2020 aan de orde te laten komen.
ix. Als het huidige havenareaal voldoende is geïntensiveerd en door de
betreffende bestuurscolleges in het NZKG het besluit is genomen om de
reservering van de Houtrakpolder om te zetten in de daadwerkelijke aanleg van
een havenbekken, dan is het havenareaal ook beschikbaar voor haven
gerelateerde bedrijven uit de regio met verplaatsings- en of uitbreidingswensen.
x. In het deel van de Houtrakpolder waarin mogelijk uitbreiding van het
havenareaal plaats vindt, kan sprake zijn van tijdelijke invulling van natuur- en
recreatiegebieden of de tijdelijke realisatie van agrarische functies (zie kaart blz
24-25, legenda-eenheid reservering uitbreiding havenareaal).

xi. Gezamenlijke zorg dragen voor het onafhankelijke monitoren:
a. van de werkelijke behoefte (inclusief prognoses) op het gebied van
benodigde uitbreiding van het havenareaal;
b. van de werkelijke woningbehoefte (inclusief prognoses);
c. van de intensiveringgraad binnen het havenareaal, zo veel mogelijk gebruik
makend van bestaande monitors (zoals Havenmonitor, ZaanIJ monitor,
Plabeka).

xii. De regionale samenwerking rondom het Noordzeekanaalgebied verder uit te
werken rondom de uitvoering van de Bestuurlijke Agenda
Noordzeekanaalgebied 2040. Deze uitwerking zal in het najaar van 2013 plaats
vinden. De besluitvorming daarover zal in het begin van 2014 plaats vinden.
Opmerkingen

•

Amendement 23 van 2013 wordt raadsbreed aangenomen.

• Motie 32 van 2013 inzake de Coen- en Vlothaven wordt raadsbreed
aangenomen.
Motie 33 van 2013 inzake de overslag van steenkool en olie wordt raadsbreed
aangenomen.
• Motie 34 van 2013 inzake haven Noordpier wordt raadsbreed aangenomen.
• Motie 35 van 2013 inzake de maakindustrie wordt raadsbreed aangenomen.
• Bij motie 36 van 2013 inzake de bereikbaarheid staken de stemmen: 15
stemmen vóór (VL LGV CDA VVD CU) en 15 stemmen tegen (PvdA D66V SP
GL BD). Deze motie komt ter stemming terug in de vergadering van 5
september 2013.
•

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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Regeling rechtspositie griffie
1. Het besluit d.d. 19 juni 2003 inhoudende dat een deel van zijn
werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de griffier en de medewerkers van
de griffie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders
wordt ingetrokken.
2. De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) zoals die gelden op 4 juli 2013 en

alle op basis van deze regelingen door het college vastgestelde
uitvoeringsregelingen, over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de
griffier en de medewerkers van de griffie.
3. Aan de bij afzonderlijk besluit in te stellen werkgeverscommissie de
bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de
Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e
Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel
107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de
Gemeentewet.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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Instelling werkgeverscommissie Griffie
1. Een werkgeverscommissie in te stellen;
2. De voorzitter van de raad te benoemen tot voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter en de raadsleden L. Kwant en C. Ockeloen te benoemen tot leden van
de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;
3. Vast te stellen de onderstaande ‘Verordening werkgeverscommissie':
Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de
griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad
aan haar zijn gedelegeerd bij besluit van 4 juli 2013;
2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding
en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende
besluiten en regelingen;
3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten
aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.
Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie bestaat uit de voorzitter van de raad als voorzitter, de
plaatsvervangend voorzitter van de raad en twee andere leden uit de raad, bij
voorkeur één lid afkomstig uit de coalitie en één lid uit de oppositie
2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad benoemd voor de
duur van de zittingsperiode van de raad.
3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het
ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;
b. wat de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en het lid van de raad betreft
indien deze aftreden als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter dan wel lid van de
raad;
c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid
van de werkgeverscommissie te vervullen.
Artikel 3. Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
b. het leiden van de vergaderingen;
c. het doen naleven van deze verordening;
d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan,
alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de
werkgeverscommissie;
e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als
eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie
De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie
terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris
afspraken over ondersteuning.
Artikel 5. Besluitvorming
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de
leden zoals bedoeld in artikel 2; bij staking van de stemmen geeft de stem van de
voorzitter de doorslag;
2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering minimaal twee leden
aanwezig zijn.
Artikel 6. Verslaglegging
De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering.
De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie
definitief vastgesteld.
Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen
1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld
in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in
beslotenheid gehouden.
2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de
werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding
moet worden gelegd.
3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij
daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De
voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het
openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8. Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak
als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.
Artikel 9. Verantwoording
De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7,
jaarlijks
verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing
ervan beslist
de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.
Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 4 juli 2013.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Aanwijzen accountant
Accountantskantoor Deloitte Accountants b.v. aan te wijzen als accountant van de
gemeente Velsen voor de periode van twee boekjaren, ingaande boekjaar 2013, met
een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente Velsen van twee maal één

boekjaar.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d
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Vaststellen fractieverantwoording 2012
De verantwoording en de resterende fractievergoeding van de fracties over het jaar
2012 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht.
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Perspectiefnota 2013 Velsen
1. Ten aanzien van de strategische prioriteiten in de perspectiefnota
• Als intentie voor de uitwerking van de begroting de onderstaande strategische
prioriteiten aan te wijzen;
• de genoemde bedragen als indicatief aan te merken;
• te bepalen dat mogelijke dekking van de uit te werken prioriteiten bij de
afzonderlijke voorstellen aan de raad zal worden voorgelegd.
a. Voor het voorstel “Realiseren Techniek, Engineering & Materials Campus” een
bedrag van € 500.000 voor vijf jaar te reserveren, dit voorstel nader te laten
uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
b. Voor het voorstel “Het verstrekken van startersleningen” een bedrag van € 75.000
te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.
c.Voor het voorstel “Bouwstimulansen” een bedrag van € 1.000.000 te reserveren, dit
voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Daarbij wordt de mogelijkheid gronden in erfpacht uit te geven, niet onderzocht.
d. Voor het voorstel “Eenmalige impuls in het entreegebied IJmuiden” een bedrag
van € 325.000 te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
e. Voor het voorstel “Het stimuleren van duurzaamheidsverbeteringen” een bedrag
van maximaal € 230.000 te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad. Bij deze uitwerking wordt de
mogelijkheid om in samenspraak met de corporaties een modelwoning aan te
schaffen, geschrapt en niet verder onderzocht. Hierbij een duurzaamheidscampagne te starten door het steunen van o.a. CPO (cf motie 28-3-2013) en het
initiatief van ‘Energiek Velsen’ te faciliteren zodat het initiatief van burgers in
Velsen wordt gestimuleerd om zonder winstoogmerk hoge doelen te stellen op
gebied van duurzaamheid.
f. Voor het voorstel “Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/gemeentelijk
vastgoed” een bedrag van € 750.000 als investeringsbedrag (dat zichzelf
terugverdient) te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
g. Voor het voorstel “Investeren in een kustinformatie- en innovatiecentrum” een
bedrag van € 100.000 te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
h. Voor het voorstel “Kustvisie” een bedrag van € 950.000 te reserveren, dit voorstel
nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
2.

De raad besluit betreffende het programma gedeelte van de perspectiefnota:
a. De beleidsontwikkelingen en het kader uit de perspectiefnota als kader voor de
programmabegroting 2014 en het meerjarenperspectief te nemen en daarbij kennis
te nemen van het meerjarenperspectief zoals beschreven in de perspectiefnota.
b. Het nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen als kader voor de
begroting 2014 en als intentie voor het meerjarenperspectief.

*€ 1000
omschrijving
Bevordering toerisme
Bijdrage groengebied Haarlem - Amsterdam
programma
3
Preventie schuldhulpverlening:
Pers Preventie schuldhulpverlening- medewerker
Deskundigheidsbevordering en cursussen
Preventie jeugd
Verslavingspreventie
programma
4
Streetcornerwork
programma
9
Diverse woon-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten
programma
10 Pers. Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit
programma
11
Opleidingskosten raadsleden
Audiovoorzieningen raadszaal
Kader en Investeringen Indexering materiele begrotingsposten
Indexering subsidies begrotingsposten
Verhoging opbrengsten door indexering
Bedrijfsvoering
Ondernemingsraad
Totaal Programma's
programma

1

2014
30
10

2015
30
10

70
14
18
10
81
55
43
20
16
600
300
-720
13
560

70
10
10
81
10
43
15
26
600
300
-720
13
498

2016

2017
30
10

30
10

10
81
pm
43
10
26
600
300
-720
13
403

10
81
20
43
10
26
600
300
-720
13
423

c.Het voorstel van het college over te nemen inzake de wijziging in de
programmastructuur door het onderbrengen van toezicht en handhaving (nu
programma 9) bij de overige programma’s waar het toezicht en handhaven
betrekking op heeft.
d. Het voorstel van het college over te nemen inzake de wijzigingen in de
programmabegroting met betrekking tot monumentenzorg door de daarbij horende
begrotingsposten bij programma 5 onder te brengen, zoals beschreven op pagina
58 van de perspectiefnota.
3.

Opmerkingen

•
•

•
•
•

•
•

•
•

De raad besluit betreffende het financieel meerjarenperspectief:
a. De financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen zoals opgenomen in de
perspectiefnota op pagina 61 en 62 vast te stellen.
b. De intentie uit te spreken het overschot uit de jaarschijf 2014 toe te voegen aan
de algemene reserve en het tekort van jaarschijf 2015 te onttrekken aan de
algemene reserve zodat het meerjarenperspectief sluitend is.
c.Met ingang van begrotingsjaar 2013 de drempel voor het activeren van
investeringen met maatschappelijk nut op € 200.000 vast te stellen, zoals
beschreven op pagina 59.
Amendement 24 van 2013 wordt gewijzigd aangenomen met 28 stemmen voor (VL
VVD PvdA D66V GL CDA LGV CU BD) en 2 stemmen tegen (SP).
Amendement 25 van 2013 inzake bedrag TEM Campus halveren wordt ingetrokken.
Amendement 26 van 2013 inzake breder uitwerken TEM Campus wordt verworpen
met 7 stemmen vóór (LGV SP CU) en 23 stemmen tegen (VVD PvdA D66V VL CDA
GL BD).
Besluit sub 1a wordt conform overgenomen.
Motie 37 inzake city marketing wordt aangenomen met 28 stemmen vóór (PvdA VVD
D66V VL LGV CDA GL CU BD) en 2 stemmen tegen (SP).
Amendement 27 van 2013 inzake startersleningen voor heel Velsen wordt verworpen
met 7 stemmen vóór (VL LGV BD) en 23 stemmen tegen (PvdA VVD D66V CDA SP
GL CU).
Amendement 28 van 2013 inzake startersleningen ook voor bestaande bouw wordt
verworpen met 11 stemmen vóór (VL PvdA LGV) en 19 stemmen tegen (VVD D66V
CDA SP GL CU BD).
Besluit sub 1b wordt conform overgenomen met de stemmen tegen van BD CU GL
VVD SP.
Amendement 29 van 2013 inzake schrappen onderzoek erfpacht wordt aangenomen

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

met 18 stemmen vóór (VL CU LGV VVD D66V BD) en 12 stemmen tegen (VVD CDA
SP GL).
Besluit sub 1c wordt geamendeerd overgenomen met de stemmen tegen van CDA
en SP.
Amendement 30 van 2013 wordt verworpen met 5 stemmen vóór (VL SP CU) en 25
stemmen tegen VVD PvdA D66V LGV CDA GL BD).
Besluit sub 1d wordt conform overgenomen met de stemmen tegen van VL en SP.
Motie 38 van 2013 inzake onderzoek regiocorporatie wordt verworpen met 2
stemmen vóór (SP) en 28 stemmen tegen (VVD PvdA D66V VL LGV CDA GL CU
BD).
Amendement 31 van 2013 inzake duurzaamheidsverbeteringen wordt gewijzigd
aangenomen met 18 stemmen vóór (VVD PvdA CDA SP GL CU) en 12 stemmen
tegen (D66V VL LGV BD).
Amendement 32 van 2013 inzake het schrappen van een modelwoning wordt
aangenomen met 21 stemmen vóór (VVD PvdA D66V VL GL CU BD) en 9 stemmen
tegen (LGV CDA SP).
Besluit sub 1e wordt geamendeerd overgenomen met de stemmen tegen van LGV
en BD.
Besluit sub 1f wordt conform overgenomen.
Motie 39 van 2013 inzake een virtuele modelwoning wordt ingetrokken.
Motie 40 van 2013 inzake getijde- en golfslagenergie wordt ingetrokken.
Besluit sub 1g wordt conform overgenomen.
Besluit sub 1h wordt conform overgenomen met de stem van de SP tegen.
Motie 41 van 2013 inzake een lifelab in het Kustinformatiecentrum wordt ingetrokken.
Amendement 33 van 2013 inzake Witte Theater wordt ingetrokken.
Motie 42 van 2013 inzake voortgang Witte Theater wordt raadsbreed aangenomen.
Motie 43 van 2013 inzake kansen voor arbeidsgehandicapten wordt verworpen met 3
stemmen vóór (SP CU) en 27 stemmen tegen (VVD PvdA D66V VL LGV CDA GL
BD).
Motie 44 van 2013 inzake onderzoek armoede kinderen wordt raadsbreed
aangenomen.
Motie 45 van 2013 inzake info huisuitzettingen t.b.v. beleid schuldhulpverlening wordt
verworpen met 2 stemmen vóór (SP) en 28 stemmen tegen (PvdA VVD D66V VL
LGV CDA GL CU BD).
Motie 46 van 2013 inzake handhaving sociale dienst wordt verworpen met 1 stem
vóór (CU) en 29 stemmen tegen (PvdA VVD D66V VL LGV CDA GL BD SP).
Besluit onderdeel 2 wordt conform overgenomen met de stem van de SP tegen.
Besluit onderdeel 3 wordt conform overgenomen.

De vergadering wordt om 22.35 uur gesloten.

