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Opening en mededelingen:
Allereerst een welkom voor de 19 Gasten van de Raad. Voor agendapunt 6 is
er een amendement ingediend door VVD en CDA, en tevens een motie van de
SP, die beide bij het betreffende agendapunt worden behandeld. Bij
agendapunt 8 is er een amendement ingediend door de LGV, dat bij punt 8
behandeld wordt. Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag
ingediend door de SP. Deze worden behandeld als agendapunt 10 en 11.
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Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Voor het actualiteitenuurtje heeft zich één inwoner gemeld, namelijk de heer T.
Hartman die spreekt over het onderwerp verpaupering in Velsen en met name
over de weekmarkt in IJmuiden. Onder marktkooplieden heeft hij een enquête
gehouden.
Actualiteit:
Wethouder Baerveldt feliciteert de sportclubs Smashing Velsen en Akrides, die
genomineerd zijn in de top 11 van het programma “Onze Scheids, Mijn Held”.
Dit is een initiatief van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het
programma is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag
in en rondom sport aan te pakken. Basketbalvereniging VBC Akrides uit Velsen
is de grote winnaar geworden van de landelijke en sportbrede campagne 'Onze
Scheids, Mijn Held'. Mevrouw Baerveldt feliciteert beide clubs, maar in het
bijzonder Akrides met dit prachtige resultaat.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
- Mevrouw Kat stelt een vraag over de Fast Flying Ferry.
- Mevrouw Vos stelt een vraag over een nieuw speeltoestel voor het
speeltuintje aan de Driehuizerkerkweg te Driehuis.
- De heer Cruz Linde stelt een vraag over de bekendheid van en de kosten voor
het telefonisch contact opnemen met de gemeente, via het algemene
telefoonnummer 140255. Burgemeester Weerwind zegt toe dat hij inwoners en
klantengroepen zal informeren over de kosten van dit nummer.
- De heer Merhottein stelt eveneens een vraag over de Fast Flying Ferry.
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Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 7 februari 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 februari 2013
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
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Aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform
Opmerkingen Burgemeester Weerwind merkt op dat de brief van dhr. Rensing met bijlagen,
op verzoek van de IJmuider Courant, op grond van de Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB), aan een journalist van deze krant is verstrekt. Vandaag stond
hierover een artikel in de krant. Dit artikel is niet correct. Dit is meegedeeld aan
de IJmuider Courant met het verzoek het bericht te rectificeren omdat het
college het WOB-verzoek procedureel juist heeft behandeld en doorgestuurd
naar de gemeenteraad.
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Fun Village
Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
de prealabele vraag te stellen of zij het wenselijk en mogelijk acht om een
voorziening als Fun Village op de locatie Zuiderscheg in het recreatiegebied
Spaarnwoude in te passen
De heer Wijkhuisen onthoudt zich van stemming.
Tegen het raadsvoorstel stemmen de SP en GL.
6
Kadernota Vastgoedbeheer
1. De Nota vastgoedbeheer vastgesteld op 17 januari 2008 in te trekken.
2. De kadernota vastgoedbeheer vast te stellen.
3. De Reserve erfpacht-/verhuur gronden grondbedrijf op te heffen en het
saldo € 723.300,- te vereffenen bij de 1ste tussenrapportage 2013.
4. De beslispunten 1 en 2, daags na besluitvorming in de raad in werking te
laten treden.
-Amendement 4 van VVD en CDA wordt aangenomen met 24 stemmen vóór
(VVD PvdA D66V VL CDA SP GL) en 6 stemmen tegen (LGV CU BD).
-Motie 13 van 2013 van de SP wordt verworpen met 2 stemmen vóór (SP)
en 28 stemmen tegen.
- Tegen het raadsvoorstel stemt de ChristenUnie.
7
Verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning
voor project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord
Voor het plaatsen van een aanduidingsmast behorende bij de
horecavestiging aan de Vlietweg 16 te Santpoort-Noord:
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1. de zienswijzen van reclamanten voor wat betreft de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen, met uitzondering van reclamant 4, ontvankelijk te
verklaren (zie Nota beantwoording zienswijzen);
2. de Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en de zienswijzen niet
over te nemen;
3. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van
de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en
daartoe af te wijken van bestemmingsplan ‘Velserbroek 1e herziening’.
Tegen het raadsvoorstel stemmen de SP en GL.
8
Besluit op bezwaar ten aanzien van een inleidend verzoek tot het
houden van een referendum over de HOV
• Het bezwaarschrift van 16 oktober 2012, ontvangen op 18 oktober 2012,
van de belangengroeperingen uit Velsen-Zuid, IJmuiden en Driehuis in
de persoon van de heer B. van Deudekom te Velsen-Zuid en de heer B.
Diepstraten te IJmuiden, in deze vertegenwoordigd door de heer R.M.
Rensing, advocaat te Haarlem, gericht tegen zijn besluit van 20
september 2012, door verzending bekend gemaakt op 24 september
2012, tot niet-ontvankelijk verklaring van het inleidend verzoek van
genoemde belangengroeperingen tot het houden van een referendum
over de Hoogwaardig Openbaarvervoer Voorziening (HOV) ontvankelijk
te verklaren;
• In de heroverweging geen aanleiding te zien om zijn bestreden besluit
van 20 september 2012 te herroepen en dit bijgevolg ongewijzigd in
stand te laten.
- Gewijzigd amendement 5 van LGV wordt verworpen met 13 stemmen vóór
(VL LGV SP CU BD) en 17 stemmen tegen (VVD PvdA D66V CDA GL).
- Tegen het raadsvoorstel stemmen VL en LGV.
9
Voorbereiding perspectiefnota 2013 en begroting 2014
1. De nadruk wat betreft politieke sturing te verplaatsen van begroting naar
perspectiefnota
2. Het college te verzoeken de raad daarbij maximaal te ondersteunen
door waar mogelijk in de perspectiefnota naast de financiële
uitgangspunten het accent te leggen op het beleid en de keuzes die
daarin mogelijk zijn; dat wil zeggen de alternatieven aan te geven met de
daaruit voortvloeiende consequenties;
3. Deze aanpak te beschouwen als een groeiproces dat door alle
betrokkenen in goede samenwerking vorm moet krijgen.
10
Motie 14 en 15 van de SP inzake gemeentelijke gevolgen van
landelijke bezuinigingen op de zorg

Besluit
Aangehouden
De vergadering wordt om 22.07 uur gesloten.
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