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Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen
Bij agendapunt 7 is een motie ingediend door de SP. Bij agendapunt 8 zijn twee
amendementen ingediend, één door VL en één door LGV SP en CU. Daarnaast
zijn er 6 moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze moties
worden toegevoegd aan de agenda.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Mevrouw Verbeek vraagt aandacht voor het werk van het InformatieSteunPunt,
afgekort tot ISP, een stichting in de 1e lijn GGZ.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
- Mevrouw Van Bodegraven stelt een vraag over het verscherpt toezicht op
Kennemerhave en de gevolgen hiervan voor Velsen.
- De heer Van Deudekom stelt een vraag over de weekmarkt in IJmuiden en
over de Berg ( met veel GROEN) tussen het Snippenbos en het Langevlak, die
volgens krantenberichten mogelijk wordt herbestemd voor woningbouw.

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 17 januari 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 januari 2013
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Besluit
Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
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4
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Opmerkingen

5
Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor project
Hofgeesterweg 8 te Velserbroek
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 Hofgeest krachtens het bepaalde in artikel
2.1 juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo voor voor vervangende
nieuwbouw van de bestaande woning op de locatie Hofgeesterweg 8 te
Velserbroek.
6
Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van
explosieven opsporing
Subsidie aan te vragen voor suppletie uit het Gemeentefonds voor het
opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog, voor de projecten IJmuiderstraatweg te IJmuiden, sportpark
Rooswijk, HOV Velsen en Keetberglaan te IJmuiden.
De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

7
Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning
De kadernota “Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning” vast te
stellen.

Opmerkingen

Motie 6 van 2013 van de SP wordt verworpen met 15 stemmen vóór (SP, VL
LGV en 4VVD) en 17 stemmen tegen (1VVD, PvdA, D66V, CDA, GL, CU BD)

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

8
Kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden Lange Nieuwstraat
- Op korte termijn de ruimtelijke kwaliteit van de Lange Nieuwstraat
tussen Plein 1945 en Marktplein een impuls te geven.
- Op termijn de pleinen Velserduinplein en Marktplein als “themapleinen”
te ontwikkelen.
- Te kiezen voor idee B als leidend idee voor de ontwikkelrichting voor
het winkelcentrum van IJmuiden met uitzondering van de daarin
beschreven verkeerssituatie rondom Plein 1945 en met uitzondering
van de in idee B genoemde ontwikkeling van het gebied tussen Lange
Nieuwstraat en Kalverstraat. Daarnaast een nader, serieus onderzoek
uit te voeren voor tweezijdig winkelen conform het ingediende,
alternatieve, plan van de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden.
- De ontwikkeling Plein 1945 in samenhang met de Verkeersstudie
centrum IJmuiden te behandelen.
- De in het bidboek (2008) voorgestelde eisen en randvoorwaarden los
te laten.
- Het verwachte positieve saldo van het project Kromhoutstraat bij
afsluiting van dit project ten goede te laten komen aan de
kwaliteitsimpuls openbare ruimte.
- Amendement 2 van 2013 van VL wordt ingetrokken
- Amendement 3 van 2013 van LGV SP CU wordt raadsbreed
aangenomen.

Geamendeerd

Opmerkingen
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

9
Project de Ring
1. De reserve Masterplan Zeewijk ad € 1.978.180,- als dekking voor het
project De Ring vrij te geven, waarmee toekomstige onrendabele
ontwikkelingen in de wijk Zeewijk niet meer gedekt kunnen worden uit
deze reserve.
2. Het bovenstaande bedrag van de reserve Masterplan Zeewijk en de
vrijvallende onderhoudskosten van de huidige sporthal over een
periode van 10 jaar aan de reserve dekking kapitaallasten toe te
voegen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

10
Motie 7 van 2013 van de PvdA - verkeersdoorgang vanuit IJmuiden
Het college van Burgemeester & Wethouders te verzoeken om bij het
afwegingsproces de, destijds in het amendement geformuleerde
Aangenomen randvoorwaarde, niet langer als dwingend, maar eerder als richtinggevend te
hanteren. Hierdoor ontstaat voor het college een ruimer afwegingskader
waardoor een rotonde als oplossing nadrukkelijk op zijn bijdrage aan de
verkeersafwikkeling beoordeeld kan worden.
Opmerkingen De motie wordt aangenomen met 30 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (GL
).
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

11
Motie 8 van 2013 van VL - Lokaal Verkeers- en Vervoersplan
De motie wordt verworpen met 8 stemmen vóór (VL BD en 2 LGV) en 24
stemmen tegen (VVD PvdA D66V 2LGV CDA SP GL CU).

Verworpen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

12
Motie 9 van 2013 van SP VL D66V LGV - veilig oversteken in Zee- en
Duinwijk
De motie wordt voor 6 weken aangehouden.

Aangehoude
n
Agendapunt
Onderwerp

13
Motie 10 van 2013 van D66V BD LGV CDA PvdA - speelplan
gehandicapten
Besluit
Het college op te roepen om:
• In buurtspeelplekken waar mogelijk ook toestellen te plaatsen die ook
Aangenomen
geschikt zijn voor kinderen met een beperking
• Dit op pragmatische wijze aan te pakken, bijvoorbeeld door bij het
inrichten van speelplekken in overleg te gaan met wijkbewoners en
daar ouders van kinderen met een beperking gericht bij uit te
nodigen;
• Het element ‘geschikt voor kinderen met een beperking’ op te nemen
in het lijstje toetsingselementen.
Opmerkingen De motie wordt aangenomen met 30 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (GL
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)
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

14
Motie 11 van 2013 van GL CDA - decentralisaties
De motie wordt verworpen met 7 stemmen vóór (CDA SP GL) en 25
stemmen tegen (VVD PvdA D66V VL LGV CU BD).

Verworpen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

15
Motie 12 van 2013 van D66V BD VL PvdA VVD CDA - gemeenteloket
Het college op te roepen om met nadere voorstellen te komen om het
gemeenteloket open te stellen op zaterdagen binnen het beschikbare
Aangenomen budget.
Opmerkingen De motie wordt aangenomen met 24 stemmen vóór (VVD PvdA D66V BD VL
CDA en 1 LGV) en 8 stemmen tegen (3 LGV SP GL CU)

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.
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