Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden
donderdag 27 maart 2013 om 19.30 uur in het stadhuis van Velsen.
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Scholts, S. Smeets, P. Stam, R. Vennik, A. Verkaik, J.
Verwoort, M.G.J.E. Vos-Vester, W.E. Westerman, H.
Wijkhuisen, L. de Winter, E.H. Zorgdrager-van Laar
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:

F.M. Weerwind

Griffier

:

J.P.E.M. Huijs
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OPENING

De voorzitter: Dames en heren, wel benoemde maar nog niet geïnstalleerde raadsleden, van
harte welkom. Aanwezigen, vrienden en familieleden, de mensen thuis, van harte welkom bij
deze installatieraadsvergadering op 27 maart 2014.
02
INSTALLATIE NIEUWE RAADSLEDEN: AFLEGGEN EED OF BELOFTE
De voorzitter: Een nieuwe raadsperiode begint altijd met de installatie van de gisteren door
de raad toegelaten raadsleden. Ik zal de installatie van de nieuwe raadsleden
grotendeels vanachter het spreekgestoelte doen. Ik leg u zo uit hoe het huishoudelijk proces
eruit gaat zien en hoe we de installatie per persoon zullen verrichten.
Ten aanzien van de benoemingen stel ik u voor deze na voorlezing van de kandidaten bij
acclamatie te doen. Kunt u daarmee instemmen? Aldus besloten ten aanzien van het
huishoudelijk proces.
Alvorens over te gaan tot de installatie zal ik eerst enkele woorden tot u richten vanachter het
spreekgestoelte.
Dames en heren. Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag worden
vandaag in Nederland alle nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. In de grote steden als
Amsterdam en Den Haag is dat al hedenmiddag gebeurd. Elders in het land, in al die
gemeenten, vindt deze momenteel plaats.
Gisteravond namen wij afscheid van de raad van de bestuursperiode 2010-2014. Vanavond
installeren wij de nieuwe gemeenteraad voor de bestuursperiode 2014-2018.
Op 19 maart hebben de inwoners van 381 gemeenten opnieuw de kaarten geschud. Dames
en heren, stemmen wordt wel beschouwd als een oefening in zelfbeheersing. Laat ik u dit
uitleggen.
Er zijn zoveel vakjes en de kiezer mag er slechts eentje kleuren. Welnu, de inwoners van
onze gemeente zijn daarin geslaagd. Het opkomstpercentage was zelfs 1,9% hoger dan vier
jaar geleden. Van 49,2% naar 51,1%.
Dames en heren, de gemeenteraadsverkiezingen zijn het feest van de lokale democratie.
Door gebruik te maken van het stemrecht levert de inwoner van Velsen een bijdrage aan het
besturen van de gemeente waarin zij of hij woont. Vele Velsenaren die ik op 19 maart sprak,
zeiden tegen mij: "Ik stem omdat ik het belangrijk vindt hoe mijn gemeente wordt bestuurd".
Mijns inziens, dames en heren, een meer dan verstandige en gezonde opvatting.
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Terug naar de Velsense werkelijkheid. 11 partijen deden mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. 10 politieke partijen zullen samen de gemeenteraad van
Velsen gaan vormen voor de nieuwe bestuursperiode.
D66 Velsen heeft met 17,0% van de uitgebrachte stemmen de grootste gemeentefractie. Dit
betekent dat zij, evenals de fractie van Velsen Lokaal met 16,0% van de uitgebrachte
stemmen, met zes raadsleden in de gemeenteraad participeert.
Wij verwelkomen met Forza! IJmond een nieuwe raadsfractie in ons midden. Daarnaast
bestaat de gemeenteraad 2014-2018 uit de fracties PvdA, VVD, LGV, CDA, GroenLinks, SP
en ChristenUnie.
Dames en heren, op 19 maart zijn er in Nederland ongeveer 13.000 raadsleden gekozen.
Vele van hen zijn nieuw; andere hebben al een of meerdere periodes geparticipeerd als
lokale bestuurder. Vanavond installeren wij 33 nieuwe raadsleden die gezamenlijk de
gemeenteraad van Velsen vormen. Proficiat! Proficiat aan allen die vanavond een plek in
onze gemeenteraad voor de bestuursperiode 2014-2018 hebben weten te bemachtigen. Zo
kunnen ze bijdragen aan een bestuurskrachtige, vitale gemeente Velsen.
Een Velsen, dat herkenbaar is voor de inwoners. Een Velsen waar inwoners terecht trots op
kunnen zijn. Ik wens u dan ook veel inspiratie, bevlogenheid en betrokkenheid toe in uw
raadswerk. U kunt van mij als uw raadvoorzitter, maar ook van de griffie de nodige
ondersteuning verwachten in uw raadswerk.
Dames en heren, de nieuwe gemeenteraden en het nieuw te vormen college van
burgemeester en wethouders staan voor flinke opgaven. Ik denk dan aan de decentralisaties
in het sociale domein, de woningmarkt, de economie en de financiën, om maar een paar
onderwerpen te noemen.
Laat ik inzoomen op een van de grote politiek/bestuurlijke onderwerpen die op ons afkomt. Ik
heb het dan over de decentralisaties in het sociale domein.
De decentralisaties in het sociale domein kunnen beschouwd worden als de drie grootste
decentralisaties uit de geschiedenis van het land. In 2015 wordt de gemeente Velsen
verantwoordelijk voor:
• De uitwerking en invulling van de participatiegedachte als gevolg van onder meer de
Participatiewet.
• De uitbreiding van taken in het kader van de maatschappelijke ondersteuning in het
kader van de AWBZ.
• Het welzijn van de jeugd als gevolg van, onder meer, de nieuwe Jeugdwet.
Dames en heren, met deze drie decentralisaties is een bedrag gemoeid van circa
16.000.000.000 euro. Het aandeel van de publieke uitgaven die de gemeenten straks voor
hun rekening nemen, gaat daarmee van 25% tot ongeveer 33%. Onvermijdelijk betekent dit
dat de relatie met de rijksoverheid verandert, intensiever wordt.
Door deze drie decentralisaties wordt tevens ons contact, onze relatie met onze inwoners,
nog intenser en intensiever. De drie decentralisaties kunnen beschouwd worden als een
complexe opgave waarop onze gemeente zich al enige tijd aan het voorbereiden is.
Dames en heren, ik spreek over complexe opgaven en complexe vraagstukken.
Vraagstukken die vragen om kennis en kunde naast de benodigde passie en gedrevenheid.
Niet alleen van u als gemeentebestuurders, maar ook van onze adviseurs en ondersteuners.
Ik doel dan op zowel griffie als ambtelijke functionarissen die ons zullen ondersteunen en
waar nodig onze beleidsbeslissingen zullen uitvoeren.
Laat ik mij ook richten tot het individuele raadslid. Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de
tijdsbesteding van raadsleden. Een raadslid besteedt gemiddeld genomen 22 mensuren aan
het raadswerk. Ik heb het dan voornamelijk over het vergaderen, stukken lezen en
werkbezoeken. De meeste raadsleden in Nederland hebben naast hun raadswerk een baan.
Ze doen het raadswerk er met veel gedrevenheid en passie naast. Uit eerder genoemd
onderzoek blijkt dat 70% van de raadsleden vaak door anderen zijn gevraagd om op de lijst
te gaan staan. Één op de vijf raadsleden in Nederland heeft een eigen zaak. De stelling dat
de raadsleden veelal hoog opgeleid zijn klopt. Gemiddeld genomen hebben raadsleden een
hbo-niveau.
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Samengevat dames en heren, raadsleden zijn heel gewone, hardwerkende burgers.
Raadsleden zetten zich dagelijks in om hun eigen stad of dorp tot een fijne plek te maken om
in te wonen, te werken en te recreëren. Ik vermeldde het al eerder; dat doen ze veelal als
nevenfunctie. Raadslid zijn is weliswaar een bijbaan, maar het is wel een bijbaan met een
behoorlijke verantwoordelijkheid en heel, heel veel achterliggende wetgeving, afspraken en
regels. U als raadslid zet de koers uit in de gemeente Velsen.
Hebt u dan ook een beeld van waar de gemeente staat in het jaartal 2018 aan het eind van
deze bestuursperiode? En in 2025? Het antwoord op deze vragen ligt wellicht in de door de
vorige raad vastgestelde Visie op Velsen. Het op weg zijn naar het jaartal 2025 vergt echter
nog vele belangrijke raadsbeslissingen. En u als raadslid zal dan ook fundamentele en
politiek/bestuurlijke keuzes moeten maken uit uw hart, maar ook met uw verstand.
Dit vergt een houding van het willen luisteren naar elkaar. Het respecteren van de
verschillende standpunten van elkaar. Het daadwerkelijk in gesprek willen gaan met elkaar.
En ten slotte het accepteren en respecteren van het genomen raadsbesluit. Het genomen
raadsbesluit, naast mogelijkerwijs uw afwijkende standpunt, uitdragen met de waardigheid
die hoort bij u als raadslid. In uw hoedanigheid als raadslid zult u voortdurend keuzes
moeten maken en mogen maken die heel direct de leefomgeving van de burgers raakt. In dit
wegings- en waarderingsproces heeft u tal van instrumenten tot uw beschikking om tot een
goede besluitvorming te komen. Zo kunt u het college van burgemeester en wethouders via
een motie oproepen tot een bepaalde actie.
Dames en heren raadsleden, de werkomgeving van een raadslid is echter veel groter dan de
eigen gemeente. De gemeente, zo ook Velsen, maakt deel uit van een netwerk waarin
andere overheden, bestuurslagen, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke
organisaties participeren.
Van een raadslid wordt dan ook veel verwacht. Het meebesturen van uw gemeente is echter
een prachtige, een fantastische ervaring. U bouwt mee aan de toekomst. U bent in contact
met de lokale leef- en werkomgeving van de Velsenaar.
Ten slotte wijs ik u op het behouden van het vertrouwen van onze inwoners in hun lokale
overheid in hun gemeentebestuur. U draagt daaraan bij. Ik wens u allen toe dat u op integere
wijze invulling geeft aan uw functioneren als raadslid.
Gisteravond heeft de benoeming plaatsgevonden van u als raadslid. Vanavond volgt de
installatie. Dit gebeurt door in deze raadzaal de eed of belofte af te leggen als raadslid. U
bevestigt als raadslid de eed of de belofte door wanneer ik uw naam noemen naar voren te
komen en uit te spreken de woorden bij de eed: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig', of bij
de belofte: 'Dat verklaar en beloof ik'. Tijdens het afnemen van de eed of de belofte gaan alle
aanwezigen in deze raadzaal staan, voor zover dat mogelijk is.
De algemene tekst behorende bij de eed of de belofte lees ik voor. Daarna lees ik een voor
een de namen op en dan komt het raadslid naar voren. Ik zal starten met de raadsleden die
gekozen hebben voor de eed. Vervolgens doe ik hetzelfde bij de beloften. Vervolgens,
raadslid, nadat u bij mij de eed of de gelofte hebt afgelegd neemt u weer plaats.
Na afloop van deze installatie en benoemingen wordt u, als collega-raadsleden onder elkaar,
maar ook familieleden, vrienden en andere aanwezigen ruimschoots de gelegenheid
geboden om elkaar te feliciteren. Mag ik u dan ook verzoeken om dit na afloop te doen?
Gaat u hiermee akkoord raad?
Vervolgens, nadat alle raadsleden de eed of de belofte hebben afgelegd per, zal ik overgaan
naar agendapunt 03.
Ik ga nu over naar het formele gedeelte van deze raadsvergadering. Ik start, zoals ik eerder
vermeldde, met het afnemen van de eed. Ik bezoek het desbetreffende raadslid naar voren
te komen. Ik verzoek u allen, indien dat mogelijk is, te gaan staan.
Ik vraag naar voren te komen het raadslid voor VelsenLokaal, de heer Stam. Ik lees eerst de
algemene tekst voor en dan antwoordt u met de tekst: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De algemene tekst die ik voorlees voor iedereen die de eed aflegt, lees ik nu in een keer
voor.
"Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder
welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd;
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Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen;
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen".
Wat is daarop uw antwoord?
De heer Stam: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Suleyman Çelik.
De heer Çelik: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: Mevrouw Eggermont.
Mevrouw Eggermont: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Sintenie.
De heer Sintenie: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Te Beest.
De heer Te Beest: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Hageman.
De heer Hageman: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Verwoort.
De heer Verwoort: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Verkaik.
De heer Verkaik: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer De Winter.
De heer De Winter: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: Mevrouw Kat.
Mevrouw Kat: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Hillebrink.
De heer Hillebrink: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Westerman.
De heer Westerman: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: De heer Bal.
De heer Bal: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
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De voorzitter: Is het correct dat dit alle raadsleden zijn die gekozen hebben voor de eed? Dat
is het geval.
Dan ga ik nu naar de beloften. Ik lees eerst de algemene tekst voor.
"Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk
onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd;
Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen;
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen".
Mijnheer Van Ikelen, wat is daarop uw antwoord?
De heer Van Ikelen: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Vos.
Mevrouw Vos: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Korf.
De heer Korf: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Diepstraten.
De heer Diepstraten: Dat er verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Dreijer.
Mevrouw Dreijer: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mijnheer Scholts.
De heer Scholts: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Koedijker.
Mevrouw Koedijker: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Van Koten.
De heer Van Koten: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Buist.
De heer Buist: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Poen.
Mevrouw Poen: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Vennik.
De heer Vennik: Dat verklaar en beloof ik.
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De voorzitter: De heer Karateke.
De heer Karateke: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Mastenbroek.
Mevrouw Mastenbroek: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Smeets.
De heer Smeets: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Wijkhuisen.
De heer Wijkhuisen: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Baerveldt.
Mevrouw Baerveldt: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Zorgdrager.
Mevrouw Zorgdrager: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Kwant.
De heer Kwant: Dat het verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Van Deudekom.
De heer Van Deudekom: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Bart.
De heer Bart: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw de raadsgriffier, wat zou ik zonder u zijn. Heb ik nu van alle
raadsleden een correcte belofte of eed afgenomen? Ja.
Ik verzoek u allen weer plaats te nemen. Nogmaals, gefeliciteerd nieuwe raadsleden. U kunt
nu uw functie uit oefenen.
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BENOEMING VAN LEDEN ALGEMENE BESTUREN, COMMISSIE ONDERZOEK
GELOOFSBRIEVEN, REKENKAMERCOMMISSIE, SESSIEVOORZITTERS,
AGENDACOMMISSIE, REGIEGROEP IJMOND EN DE VOORZITTER VAN DE
IJMONDRAADSCOMMISSIE
De voorzitter:
Dames en heren, in de voordracht die ook bij alle raadsleden op tafel ligt,
zijn de nodige voordrachten vermeld. De bestuursleden van de gemeenschappelijke
regelingen zijn met ingang van vandaag afgetreden. Om te voorkomen dat er de komende
weken geen bestuur is, zijn er voordrachten voor de leden van dagelijkse besturen
opgesteld. Dit betreft collegeleden, niet raadsleden. Dit betekent dat de collegeleden die nu
in de dagelijkse besturen zitten, herbenoemd worden.
Zodra er nieuwe wethouders zijn benoemd, worden de benoemingen voor zowel de
algemene als de dagelijkse besturen aangepast. Dan worden dus ook raadsleden benoemd.

6

Is dit voor iedereen duidelijk? Dank u wel.
We hebben afgesproken dit bij acclamatie te doen.
Kunt u instemmen met de benoeming:
• in het Centraal Nautisch Beheer van wethouder Verkaik;
• in de Regionale Milieudienst IJmond wethouder Westerman,
• in het Recreatieschap Spaarnwoude wethouder Baerveldt;
• in IJmond Werkt wethouder Verkaik;
• in de ReinUnie wethouder Vennik;
• in AIJZ wethouder Vennik;
• in het Noord-Hollands Archief wethouder Westerman.
U mag daar inderdaad voor applaudisseren.
Applaus
Voor de commissie Onderzoek geloofsbrieven zijn drie nieuwe leden voorgesteld. Stemt u in
met de benoeming van de heer Hillebrink als voorzitter en mevrouw Eggermont en mevrouw
Vos als leden?
Applaus
Aldus besloten.
Voor de Rekenkamercommissie hebben alle fracties een lid aangewezen, hetzij een zittend
raadslid of een nieuw raadslid. Formeel moeten deze door de raad benoemd worden. Het
betreft de volgende raadsleden: de heer Karateke, mevrouw Mastenbroek, mevrouw
Koedijker, mevrouw Eggermont, de heer Diepstraten, de heer Bal, de heer Smeets, de heer
Westerman, de heer De Winter en mevrouw Dreijer.
Stemt u daarmee in?
Applaus
Aldus besloten.
Dames en heren, de voorzitters van de sessies spelen een belangrijke rol in de
vergaderingen van de raad. Het is belangrijk dat veel raadsleden aangemeld zijn om de
sessies voor te zitten. Voor de eerste carrousel zijn er trainingen voor hen gepland zodat ze
goed voorbereid aan de slag kunnen.
Stemt u in met de benoemingen van de volgende raadsleden als voorzitter van de sessies:
Mevrouw Mastenbroek, de heer Wijkhuisen, Mevrouw Kat, mevrouw Zorgdrager, mevrouw
Dreijer, de heer Van Deudekom, de heer Van Ikelen, de heer Diepstraten, de heer Stam, de
heer Hillebrink en de heer Sintenie? Stemt u hiermee in?
Applaus
Aldus besloten.
Om de nodige continuïteit te bewaren is voorgesteld om de zittende raadsleden van de
Agendacommissie te herbenoemen met de uitdrukkelijke afspraak dat pas na benoeming
van de wethouders de definitieve benoemingen plaatsvinden.
Stemt u in met de benoeming van:
Mevrouw Mastenbroek als voorzitter, mevrouw Zorgdrager als lid en mevrouw Dreijer als lid
van de Agendacommissie. Stemt u hiermee in?
Applaus
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Dank u wel.
In de Regiegroep IJmond is afgesproken om zo snel mogelijk nieuwe leden voor deze groep
te benoemen, opdat de werkzaamheden niet onnodig worden opgehouden. Ook voor deze
benoeming wordt voorgesteld om de huidige leden te herbenoemen en na benoeming van
de raadsleden de definitieve leden te benoemen. Stemt u in met benoeming van de heer
Kwant, mevrouw Eggermont en mevrouw Vos als leden van de Regiegroep?
Applaus
De laatste benoemingen die voorgesteld worden, betreffen de leden van de
Werkgeverscommissie. Ook hier worden de zittende leden voorgedragen. Op grond van de
verordening zijn lid van deze commissie: de voorzitter van de raad en de plaatsvervangend
voorzitter van de raad.
Stemt u vanavond in met de benoeming van de heer Kwant als derde lid van deze
commissie?
Applaus
Dames en heren raadsleden, dan zijn hiermee alle benoemingen afgehandeld.
Ik mag u feliciteren met uw eerste raadsvergadering.
SLUITING
De voorzitter: Ik sluit de vergadering.
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