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1
Opening en mededelingen:
Gestart wordt met een woord van welkom van de heer Hammerstein,
commercieel manager van SC Telstar, bij dit eerste Raadsplein in het Tata Steel
Stadion, de thuisbasis van voetclub Telstar.
De voorzitter meldt dat er 1 amendement is ingediend bij agendapunt 9. Verder
zijn er 4 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze worden
behandeld als agendapunten 11, 12, 13 en 14.
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2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Er hebben zich geen inwoners gemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
-De heer Bal wilde een vraag stellen over de stand van zaken van het
bungalowparkje Landal Green Parks nabij Fort Benoorden Spaarndam, maar er
ligt nu een motie en daarom laat hij zijn vraag vervallen.
-De heer Kwant vraagt hoe het staat met de prealabele vraag aan de provincie
over komst van Fun Village. Wethouder Verkaik zegt hem toe dat er binnen een
maand een voorstel voor een verzoek aan de provincie naar de raad komt.
-Mevrouw Vos wil weten hoe het staat met de uitvoering van motie
M5.1/begroting 2013 over het Witte Theater. Wethouder Westerman zegt toe
dat er naar wordt gestreefd om op 14 maart in een sessie over het Witte
Theater te spreken. De financiële consequenties worden hierbij ook
meegenomen.
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3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 13 december 2012
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2012
- gecorrigeerde notulen raadsvergadering 11 oktober 2012
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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5
Voorbereidingsbesluit voor het oprichten van vier woningen met garages
en zes parkeerplaatsen aan Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord.
Voor het oprichten van vier vrijstaande woningen met garages en zes
parkeerplaatsen op een terrein gelegen aan Kweekerslaan ongenummerd
(tegen over nrs. 3 t/m 15) te Santpoort-Noord, een voorbereidingsbesluit ex
artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te nemen voor het projectgebied zoals
aangegeven op de bijgaande verbeelding.
Tegen het raadsvoorstel stemmen 1 VL, GroenLinks en ChristenUnie.
6
Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten vier woningen en zes
parkeerplaatsen aan Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord
1. De Notitie zienswijzen (B1-11-2008) vast te stellen en;
2. Onder het voorbehoud dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een
verklaring van geen bezwaar geven - vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO te
verlenen van het bestemmingsplan De Biezen voor het oprichten van vier
woningen met garages en zes parkeerplaatsen op een terrein gelegen aan
Kweekerslaan ongenummerd te Santpoort-Noord.
Tegen het raadsvoorstel stemmen 4 VL, GroenLinks en ChristenUnie.
7
Verklaring van geen bedenkingen voor project J.P. Coenstraat 55 te
IJmuiden
Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor,
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-Noord krachtens het bepaalde in
artikel 2.1 juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo voor de wijziging van
het gebruik van het pand gelegen aan de J.P. Coenstraat 55 te IJmuiden naar
wonen.

8
Verklaring van geen bedenkingen voor project Kennemerlaan 226 te
IJmuiden
Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor, 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-Noord 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 Kennemerlaan 226 te IJmuiden naar wonen.
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9
Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 2013-2016
1. De kadernota Handhaven in Velsen 2009-2012 in te trekken per 1
februari 2013;
2. De kadernota Integraal Toezicht & Handhaving Velsen 2013-2016 vast
te stellen, met inwerkingtreding op 1 februari 2013.
3. Het jaarprogramma voor toezicht en handhaving wordt door het college
uiterlijk in december, voorafgaande aan het jaar waar het jaarprogramma
op van toepassing is, aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden.
4. De verantwoording over het jaarprogramma voor Toezicht en
Handhaving wordt door het college uiterlijk vóór het zomerreces, na het
jaar waar het jaarprogramma op van toepassing is, aan de gemeenteraad
ter kennisname aangeboden.
Amendement 1 van 2013 van LGV en GL wordt, na een tekstwijziging,
raadsbreed aangenomen.

10
Benoeming lid Rekenkamercommissie
Te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie:
R.W. de Haan in plaats van E. Merhottein

11
Motie 3 van 2013 van CDA en D66V - Fort benoorden Spaarndam
Verzoekt het college van Burgemeester & Wethouders:
Alles in het werk te stellen om te komen tot de realisatie van het project
Fort Benoorden Spaarndam en hierbij een pro-actieve houding aan te
nemen om de huidige verkeersproblematiek te verbeteren.
De motie wordt met 27 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (2VL)
aangenomen.
12
Motie 4 van 2013 van PvdA D66V LGV CDA GL VL- openen bussluis
Velserbroek
Verzoekt het college van Burgemeester & Wethouders:
Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de bussluis aan de zuidoost
zijde van Velserbroek open te stellen voor gemotoriseerd verkeer en de
Raad over 2 maanden te informeren over de resultaten van dit onderzoek.
De motie wordt, na een tekstwijziging, raadsbreed aangenomen.
13
Motie 5 van 2013 van CDA en VL - cofffeeshopbeleid
De motie wordt verworpen met 8 stemmen vóór (VL en CDA) en 21
stemmen tegen.
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14
Motie 1 van 2013 van GL, CDA, VVD en PvdA inzake gemeentelijke
kaders voor afsteken vuurwerk
De raad van Velsen vraagt het college haar voor het zomerreces 2013 te
informeren over de mogelijkheden om eigen gemeentelijke kaders te
stellen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en deze ter
besluitvorming voor te leggen.
Voor de motie stemmen VVD, PvdA, LGV, CDA, GL en ChristenUnie. De
motie wordt met 18 stemmen vóór en 11 stemmen tegen aangenomen.
15
Motie 2 van 2013 van GroenLinks over landelijk vuurwerkbesluit
Vóór de motie stemmen 1 LGV en GroenLinks. De motie wordt verworpen
met 26 stemmen tegen en 3 stemmen vóór.

De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten.
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