Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING D.D. 11 DECEMBER 2014
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1
Opening en mededelingen:
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en met name de gasten van de
Raad.
Voor deze vergadering zijn vier amendementen en twee moties ingediend. Drie
amendementen en één motie voor agendapunt 8 (verbinding A8/A9) en een
amendement en een motie bij agendapunt 10 (Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid
). Deze moties en amendementen worden bij de betreffende agendapunten
behandeld.
De plaatsvervangend raadsvoorzitter zal agendapunt 10 (de Kadernota Lokaal
Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017) voorzitten.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Er hebben zich geen inwoners gemeld
Vragenhalfuurtje raadsleden:
-

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

4
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 20 november 2014
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 november 2014
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Conform

Naar aanleiding van de notulen, punt 5 (afdoening aan de Raad gerichte brieven

), de brief van het bestuur van het Pieter Vermeulen Museum, verzoekt mevrouw
Vos of de Raad de antwoordbrief van het college aan het Pieter Vermeulen
Museum mag ontvangen.
Wethouder Te Beest zegt toe dat wat hem betreft de Raad de antwoordbrief kan
ontvangen, dit moet echter eerst afgestemd worden met het Pieter Vermeulen
Museum.

Agendapunt
Onderwerp

5
Afdoening aan de Raad gerichte brieven

Besluit

De lijst met ingekomen brieven wordt ongewijzigd vastgesteld.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

6
Afleggen eed / belofte steunfractieleden
13 Steunfractieleden leggen de eed of belofte af. Het gaat hierbij om de
volgende personen:
De eed leggen af:
Jeroen Bakker
Sylvia Gouda
Harm de Jong
Pieter Koopman
Laura Remkes-Noortman
Bart Tijl
De belofte leggen af
Maurice Bok
Jiska Bot
Marlies Havik
Ben Hendriks
Rob van Schie
Lieneke Teske-Post
Frits Vrijhof
Tot slot legt ook de raadsgriffier, de heer A. Overbeek, de belofte af.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

7
Project Grote Buitendijk/Hofgeest
1.
Het deelgebied Grote Buitendijk voor onbepaalde tijd niet te
ontwikkelen.
2.
De boekwaarde van de aangekochte gronden afwaarderen naar de
waarde van de huidige bestemming per 31-12-2014, zijnde agrarische
gronden in verpachte staat, € 605.000,- en de jaarlijkse kapitaalslasten
op te nemen in de programmabegroting.
3.
De waardevermindering van € 2.063.000,- ten laste brengen van de
reeds getroffen verliesvoorziening (€ 577.000) en het restant ad €
1.486.000,- ten laste te brengen van de reserve grondbedrijf.
4.
De classificatie op de balans van de Grote Buitendijk te wijzigen van
niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) naar materiele vaste

5.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

activa.
De op pagina 3 van het raadsvoorstel opgenomen randvoorwaarden
voor de mogelijke ontwikkeling van deelgebied Hofgeest vaststellen.

8A
Zienswijze verbinding A8-A9
In te stemmen met de voorgelegde zienswijze (UD/2014/101463) betreffende
de notitie Reikwijdte en detailniveau verbinding A8/A9.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Geamendeerd

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

8B
Financiële bijdrage verbinding A8-A9
1. Een bijdrage tot een maximaal bedrag van € 2,1 miljoen te leveren aan de
Verbinding A8-A9 onder voorwaarde dat:
a. de Heemskerkvariant wordt gerealiseerd dan wel een variant die beter
bijdraagt aan de leefbaarheid en/of bereikbaarheid in de IJmond;
b. de zeven deelnemende partijen, als genoemd in de samenwerkingsovereenkomst, ieder hun financiële toezegging gestand doen;
c. als de gekozen variant minder kost dan het regionale budget van € 111
miljoen de bijdrage van Velsen naar rato wordt verlaagd;
2 a. in 2015 het bedrag van € 2,1 miljoen uit de algemene reserve te dekken
en de daartoe benodigde bestemmingsreserve in te stellen bij de 1e
bestuursrapportage 2015 en jaarlijks bij het vaststellen van de begroting
bezien of de bestemmingsreserve nog noodzakelijk is.
b. In de 1e bestuursrapportage 2015 aan de raad voor te stellen om de te
verwachte onderuitputting van het budget openbare werken als dekking
hiervoor in te boeken.
3.
De gemeentelijke bijdrage afhankelijk te maken van de vorming van het
IJmondiale mobiliteitsfonds waarbij de Velsense reservering te
beschouwen is als dotatie aan dit fonds.
- Amendement 29 van 2014 van VL inzake de verbindingsboog wordt
verworpen met 6 stemmen vóór (VL FIJ) en 25 stemmen tegen (D66V
VVD LGV PvdA SP CDA GL CU PWZ).
- Amendement 30 van 2014 van VVD PvdA CDA CU VL LGV PWZ
inzake maximaal bedrag mobiliteitsfonds wordt raadsbreed
aangenomen.
- Amendement 32 van 2014 van VL FIJ SP inzake het mobiliteitsfonds
wordt verworpen met 9 stemmen vóór (VL SP FIJ) en 22 stemmen
tegen (D66V VVD LGV PvdA CDA GL CU).
- De SP stemt tegen het geamendeerde raadsbesluit.
- Motie 45 van 2014 van SP FIJ PWZ inzake prioriteit N208 wordt
raadsbreed aangenomen.

9
Vaste vergoeding steunfractieleden
1. Met ingang van 1 januari 2015 een vaste maandelijkse (bruto)
vergoeding van € 75,-- tot het einde van deze raadsperiode toe te
kennen aan de geïnstalleerde steunfractieleden voor het bijwonen van
sessievergaderingen, inclusief reis- en verblijfkosten met dien verstande
dat deze vergoeding jaarlijks niet wordt geïndexeerd.
2. Deze wijziging te verwerken bij de eerstvolgende aanpassing van de

'Regeling Steunfractieleden 2011' en de ‘Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden’.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

10
Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
De Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Amendement 34 van 2014 van PWZ VL inzake evenwichtige opbouw
wordt verworpen met 9 stemmen vóór (PWZ VL SP FIJ) en 22 stemmen
tegen (D66V VVD LGV PvdA CDA GL CU).
Motie 47 van het CDA inzake rubricering jeugdoverlast wordt verworpen
met 12 stemmen vóór VL SP CDA CU PWZ) en 19 stemmen tegen
(D66V VVD LGV PvdA FIJ GL)

11
Treasurystatuut gemeente Velsen 2014
Het Treasurystatuut gemeente Velsen 2014 vast te stellen.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

12
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015
1. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015 vast
te stellen.
2. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen
vastgesteld in december 2009 in te trekken.
3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari 2015 in werking te laten treden.

13
Overgang naar stichting Welstandszorg Noord-Holland en het benoemen
van de commissieleden
1. Om de diensten voor de welstandsadvisering en de
monumentenadvisering bij de aanvraag omgevingsvergunning per 2
januari 2015 bij de stichting WZNH onder te brengen voor een periode
van drie jaar met de mogelijkheid om telkens het contract met drie jaar
te verlengen.
2. Voor de periode van 2 januari 2015 tot 2 januari 2018 de mevrouw M.
Reitsma als voorzitter van de commissie voor Stedelijk Schoon Velsen
te benoemen.
3. Voor de periode van 2 januari 2015 tot 2 januari 2018 de heer M.
Heijmans als architectlid van de commissie voor Stedelijk Schoon
Velsen te benoemen.
4. Voor de periode van 2 januari 2015 tot 2 januari 2018 de heer C.
Hooijschuur als restauratiearchitect van de commissie voor Stedelijk
Schoon Velsen te benoemen.

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

