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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op
donderdag 16 januari 2013 om 19.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van
Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.
Aanwezig de leden:

F. Bal, P.J. van Bodegraven, P. de Bruijn, R. Cruz Linde, P. van
Deudekom, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, M.M. Gregoire,
R.W. de Haan, B.J.J. Hendriks, M.M. Hillebrink, G.J. W. van der
Hulst, H. Kat, M.S. Koedijker,F.J. Korf, A.F. Kouthoofd L.
Kwant, H.S. Langendijk-Meijer, T. Mastenbroek-Wesseling, E.J.
Merhottein, C. Ockeloen, A.M. van Ombergen-Vester, D.
Sintenie-Wiegers, H.M. Teske-Post, M.G.J.E. Vos, G. Vosse, F.
Vrijhof, H.Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar.

Voorzitter

:

F.M. Weerwind

Griffier

:

J.P.E.M. Huijs

Wethouders

:

A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik,
W.E. Westerman.

Afwezig de leden:
R.N. van den Brink, J.P. van Ikelen, S. Meinema, A. Uytendaal.
_____________________________________________________________________
01
OPENING
De voorzitter: Welkom dames en heren op deze eerste raadsvergadering na het kerstreces.
Ik wens u op weg naar de verkiezingen goede raadsvergaderingen toe, positief, opbouwend,
zoals ik van u mag verwachten.
Wij hebben bericht van verhindering ontvangen van de heer Uytendaal en de heer Van den
Brink.
De heren Van Ikelen en Meinema hebben aangegeven dat ze mogelijk later komen.
Er is een motie 'vreemd aan de orde van de dag' binnengekomen van de SP over de situatie
bij de Ruïne van Brederode. Deze motie wordt zoals gebruikelijk behandeld aan het einde
van de vergadering.
02

ACTUALITEITENUURTJE
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
De voorzitter: Ik leg aan u voor een vraag die is gesteld door de ChristenUnie over de
gemeentelijke bijdrage aan Haïti zoals door de raad bepaald in 2010. Als portefeuillehouder
zal ik deze vraag moeten beantwoorden. Stemt u ermee in dat ik de dubbele pet ophoudt en
als portefeuillehouder bij de beantwoording van deze vraag mag blijven zitten als
raadsvoorzitter? Daar stemt u mee in.
Mijnheer Ockeloen, u heeft nog een vraag.
De heer Ockeloen: Ik vraag me af of deze vraag in het kader van het actualiteitenuurtje aan
de orde moet komen, want mij is niet duidelijk wat de actualiteit van deze vraag is.
De voorzitter: Stelt u de vraag aan mij, of stelt u de vraag aan de ChristenUnie?
De heer Ockeloen: Uiteraard via de voorzitter aan de ChristenUnie.
De voorzitter: Mijnheer Korf, wilt u reageren op de vraag?
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De heer Korf: De vraagstelling is: destijds was er een mogelijkheid om directe hulp te
verlenen aan Haïti. Bijvoorbeeld tenten en voedsel en dat soort zaken meer. De gemeente
Velsen heeft toen gekozen om niet direct te helpen, maar op een later moment. Via een
infrastructuur of iets van dien aard, oftewel later in de tijd. Ik geef aan dat, nadat het toen
heeft plaatsgevonden, of het nu later in de tijd is. Ik zou graag van de portefeuillehouder
willen weten wat er uiteindelijk met dat geld gebeurd is. Of het via infrastructuur gegaan is, of
via gebouwen. Deze vraag stel ik niet alleen voor de ChristenUnie, maar ook voor alle
burgers die destijds één euro gedoneerd hebben.
De heer Ockeloen: Voorzitter, ik snap de vraagstelling van de heer Korf. Ik ben het ook eens
met die vraagstelling. Ik heb echter het vermoeden dat de heer Korf niet weet dat we ook
andere instrumenten hebben om inlichtingen bij het college te vragen. Ik denk dat het
actualiteitenuurtje nu juist bedoeld is voor zaken die actueel zijn en geen uitstel kunnen
verdragen. Mij is niet duidelijk waarom hier niet op een andere manier om inlichtingen
gevraagd wordt.
De voorzitter: Inderdaad, als ik als raadsvoorzitter hierop reageer, stel ik vast dat deze vraag
ook langs schriftelijke weg gesteld had kunnen worden. Dan had ik haar uitputtend kunnen
beantwoorden. Als de raad het toestaat zal ik deze vraag in hoofdlijnen mondeling
beantwoorden. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie dan zal ik in mijn antwoord ook
aangeven hoe u verdere informatie kunt verwachten.
Zullen we nu naar de vragensteller gaan, want enkele van u hebben aangegeven dat dit een
heel lange vergadering wordt gelet op de agenda. Dus laten we onze tijd zo effectief mogelijk
benutten.
Mijnheer Korf, uw vraag.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. Vanwege de verwachte duur van deze vergadering heb
ik de vraag ook gesteld. Het gaat inderdaad niet slechts om de raad en raadsleden, mijnheer
Ockeloen, maar het gaat juist ook om de burger waarom we het op deze wijze naar voren
hebben gebracht.
De heer Ockeloen bij interruptie: Voorzitter ik wil toch even op reageren, want de heer Korf
spreekt mij hierop aan. Wij hebben in het presidium afspraken gemaakt over wat actueel is.
Ik vind het geen stijl om dit over de rug van de burger neer te zetten. Wij allemaal vinden het
belangrijk hoe dat geld besteed is. Ik vind het dus niet aan de orde om nu te doen alsof ik dat
niet belangrijk vindt.
De voorzitter: U hebt uw punt gemaakt. We gaan nu naar de vraag.
De heer Korf: In 2012 heeft er een enorme ramp plaatsgevonden op het eiland Haïti. Daar is
de orkaan Sandy overheen gegaan met gevolgen die hopelijk bij ons allen bekend zijn.
Daarop heeft de gemeente Velsen gereageerd door een donatie te geven van rond de
65.000 euro; één euro per burger.
Daarvoor waren er twee mogelijkheden: direct of op een later moment. De raad heeft
gekozen voor dat latere moment. Via de zusterorganisatie in Canada, opdat zij met hun
gelden iets positiefs zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld aan de infrastructuur op Haïti.
Daarbij is ook afgesproken dat de portefeuillehouder ons permanent hierover zou
informeren. Hierbij dient aangegeven te worden dat hij dat op persoonlijke titel al indirect
heeft gedaan. Daarbij ben ik deels geïnformeerd. Ik zou de portefeuillehouder willen vragen
of hij op dit moment ons allen daarover wil informeren. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw woorden, mijnheer Korf. We hebben inderdaad buiten de
vergaderorde over dit vraagstuk gesproken. Daarbij heb ik u aangegeven dat dit een
onderwerp is dat terug moet komen richting de raad.
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Wij hebben toen meegewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten International,
die met haar Canadese en Franse zusterorganisaties een betere infrastructuur hebben in
Haïti, de benodigde hulp gegeven. Er is een voortgangsrapportage van VNG International in
de maak. Ik verwacht deze in Brugge burger februari/maart 2014. Hier wordt een terugblik en
verantwoording gegeven. Getriggerd door uw opmerking heb ik contact opgenomen met
VNG International en gevraagd: waar zijn de gelden aan besteed en wat mag ik verwachten?
In hoofdlijnen zijn de gelden besteed aan projecten voor afvalmanagement – afval in de
breedste zin des woords –, projecten op het gebied van watermanagement en er zijn gelden
besteed om vier gemeenten in een bepaalde regio van Haïti qua kennis en kunde vanuit de
gemeenten optimaal te ondersteunen. Zowel met menskracht als theoretische kennis, opdat
de gemeenten hun taken weer konden uitvoeren. Dat was totaal vernietigd tot op nulniveau.
Dat is de kern.
Ik zit in een zogenoemde adviescommissie die nadien slechts één keer bij elkaar is
gekomen. Er staat een bijeenkomst op de rol in de nabije toekomst. Daar zullen we
mondeling nadere toelichting krijgen over hoe de hulp aan Haïti eruit heeft gezien.
Dit is een actualiteitenuurtje dus ik moet de raadsleden vragen of er nog behoefte is om
vragen te stellen over dit onderwerp. Dat is niet het geval.
Er waren geen inwoners die wilden inspreken, dus hiermee is het actualiteitenuurtje
gesloten.
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VASTSTELLEN:
- notulen raadsvergadering 12 december 2013
- besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2013
De voorzitter: U hebt geen voorstel tot verandering ingediend bij de griffie. Mag ik er vanuit
gaan dat u met beide documenten instemt? Dat is het geval. Vastgesteld.
Burger
04
AFHANDELEN:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
De voorzitter: Ook hierover heb ik geen melding mogen ontvangen dat u een andere wijze
van behandeling wenst. Hiermee stemt u in met de wijze van afdoening. Vastgesteld.
05
OVERHEVELEN GERESERVEERDE GELDEN WILLEBRORDPLANTSOEN
De voorzitter: In de begroting van 2014 is voorgelegd met een eenmalige impuls de entree
van IJmuiden op te waarderen tot poort van de stad. Uitnodigend en kwaliteitsvol. In de
begroting 2014 is hiervoor 325.000 euro gereserveerd. In de Perspectiefnota 2013 is van dit
bedrag 300.000 euro voorzien voor de herinrichting van het Willebrordplantsoen en 25.000
euro voor ideeën voor het viaduct.
De herinrichting van het Willebrordplantsoen blijkt echter binnen het beschikbare budget voor
de herinrichting van de IJmuiderstraatweg te kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt om
toch de totale reservering te laten staan en deze te bestemmen voor het opknappen van het
volledige entreegebied, zodat niet alleen ideeën kunnen worden bedacht voor verbetering
van de stadspoort maar dat er ook een financiële basis is voor de uitvoering.
Dames en heren, dit is aangemerkt als een hamerstuk. Wie van u wenst gebruik te maken
van een stemverklaring?
De heer Korf bij interruptie: Voorzitter, mag ik gebruik maken van een uitgebreide
stemverklaring: korter dan een minuut maar langer dan 30 seconden?
De voorzitter: Dan krijgt u van mij 40 seconden. Een stemverklaring wordt afgelegd door de
ChristenUnie, D66 Velsen, LGV, SP, CDA en Velsen Lokaal. Het woord is aan Velsen
Lokaal.
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Mevrouw Van Ombergen: Dank u wel voorzitter. Voorafgaand aan dit raadsvoorstel heeft de
ChristenUnie al een reactie aan het college gestuurd en daarna antwoord gekregen van de
wethouder. Eigenlijk zaten wij behoorlijk op één lijn met de ChristenUnie. Wij vinden het ook
heel wonderlijk dat het voorstel niet als één plan is ingediend. Voordat het project überhaupt
is begonnen, blijkt dat er geld over is. Velsen Lokaal vindt het veel zuiverder als het project
eerst gerealiseerd wordt om dan te bezien of er inderdaad geld overblijft. Vervolgens kan
bezien worden of er geld over is voor de entree. Met andere woorden, er kan ook een
afzonderlijk raadsvoorstel worden ingediend om aan de raad geld te vragen voor het
opknappen van de entree.
Zoals het voorstel er nu ligt, kan Velsen Lokaal er niet mee instemmen. Mocht het toch in
stemming gebracht worden, willen wij kijken naar de haalbaarheid van het idee van Velsen
Lokaal in de Perspectiefnota om bij de uitvoering ervan bepaalde groepen te betrekken.
Dank u wel.
De voorzitter: Dit is een overschrijding van de toebemeten tijd voor een stemverklaring.
Houdt u het binnen de 30 seconden alstublieft. Dit geldt voor alle raadsleden vanavond.
Het woord is aan het CDA.
De heer Van der Hulst: Dank u wel voorzitter. Ik wil een opmerking maken aan het college
met betrekking tot het overhevelen van gelden van het project IJmuiderstraatweg naar het
Willebrordplantsoen. Meevallers dienen via de band van de algemene middelen voorgelegd
te worden aan de raad. Dat hebben we al eerder aan de betreffende wethouder gemeld;
zeker wat betreft de meevaller Kromhoutstraat. Deze gouden regel willen we graag
handhaven, los van de vraag of dit nu wel of niet nuttig is voor de inwoners van Velsen.
In dit bijzondere geval – het Willebrordplantsoen ligt immers feitelijk tegen de
IJmuiderstraatweg aan en maakt er eigenlijk deel van uit – stemmen wij in met het voorstel
zoals het hier ligt.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de SP.
De heer Vrijhof: Dank u wel voorzitter. In het kader van de Visie Velsen 2025 moet Velsen
natuurlijk voldoende uitstraling hebben. De SP echter kiest voor prioriteiten in deze
economische en financiële crisis. Het viaduct is voor ons geen probleem. Dat kan best
worden opgeknapt. Het gras van het Willebrordplantsoen echter is groen en wat ons betreft,
blijft het groen. Voor het enorme bedrag van 325.000 euro kunnen we voor onze burgers die
het moeilijk hebben in deze tijd meer armslag krijgen. Bijvoorbeeld het isoleren van
woningen of voor kinderen die door geldgebrek geen lid van een vereniging kunnen worden.
De SP is dus tegen het voorgestelde raadsbesluit. Dank u.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan de LGV.
De heer Kwant: Dank u voorzitter. Allereerst geven wij een compliment voor de
aanbesteding. De LGV vindt het bijzonder knap dat we nu definitief weten dat er 300.000
euro overblijft en dat we zeker weten dat er geen meerwerk komt. Ik wacht het in spanning
af.
Het overhevelen van het geld naar het Willebrordplantsoen blijft binnen de beleidsvelden. Ik
ben het echter eens met het CDA dat het geld dat overblijft na een aanbesteding
teruggesluisd moet worden naar de algemene middelen. Daarna kan de raad beslissen over
een nieuw voorstel. Wij hadden veel liever gezien dat deze meevaller in deze periode –
daarin sluit ik me aan bij de SP – beter besteed had kunnen worden aan een eenmalige
impuls van sociaal-maatschappelijke doelen. Desalniettemin – we hebben er in de
Perspectiefnota al over gesproken – kunnen wij instemmen met dit raadsvoorstel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan D66 Velsen.
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De heer Wijkhuisen: Dank u voorzitter. D66 Velsen is groot voorstander van het opknappen
van de entree van IJmuiden. Ik denk dat die alleen maar verbeterd kan worden. We hopen
ook dat dit misschien een impuls is voor het Woningbedrijf om wat te doen aan De
Noostraat, want die is een treurige entree voor onze prachtige stad. Wij vinden het
buitengewoon positief om ideeën te verzamelen in de samenleving. Er zitten nogal wat
scholen omheen. Het is misschien een goede suggestie om deze scholen erbij te betrekken.
Het is een uitgelezen kans voor het onderwijs om dat te benutten, ook een uitgelezen kans
voor de jeugd om zich daarover te buigen en te laten zien hoe in hun optiek de entree van
IJmuiden eruit moet zien. Voorzitter, wij zullen dit raadsvoorstel steunen.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de ChristenUnie.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. We hebben waardering voor de wethouder voor zijn
beantwoording van de vragen. Daarnaast gaf hij ook nog een stukje uitleg per telefoon. Toch
klopt het niet. Het raadsvoorstel klopt niet. Het is een onderdeel van mijn stemverklaring of ik
daar positief of negatief op moet reageren.
Indien het college 300.000 euro doorschuift naar het Willebrordplantsoen blijft er voor de
gemeenteraad binnen zijn verantwoordelijkheid nog 325.000 euro over voor de ideeën en het
opknappen van het viaduct. Voor het plantsoen wordt namelijk al gebruik gemaakt van de
300.000 euro die is doorgeschoven vanuit het project IJmuiderstraatweg. Dit betekent dat het
raadsvoorstel en het raadsbesluit zoals hier staat aangegeven niet deugt. Er staat namelijk
dat er 325.000 euro van de raad – want hierin heeft de raad de bevoegdheid – wordt
bestemd voor het volledige entreegebied en het viaduct.
Het is dus zo geworden dat de 325.000 euro van de raad alleen maar gebruikt wordt voor het
viaduct. Ik heb dus bedacht dat wat er staat niet kan. Als het uitgesteld wordt, gaat het me
niet lukken om dit aan mijn opvolger uit te leggen, omdat het zo complex geworden is. Als wij
als raad hierin een besluit nemen, geldt dat alleen voor het viaduct. En dat kan ook weer
niet. Voorzitter, ik begrijp de wethouder en ik begrijp ook alle andere partijen die gelijk
hebben en daarom zullen we ook voor stemmen. Daarmee nemen we echter een besluit
over een voorstel dat niet correct is. Daar heb ik bezwaar tegen. Dank u.
De voorzitter: Dank u wel. Tot zover de stemverklaringen.
Dan breng ik dit raadsvoorstel in stemming.
Wie is voor het voorstel? PvdA, CDA, LGV, D66 Velsen, de fractie Beryl Dreijer,
ChristenUnie, GroenLinks en de VVD.
Wie is tegen dit voorstel? Velsen Lokaal en SP. Hiermee is het voorstel aangenomen.
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VRIJGAVE KREDIET VOOR DE BOUW VAN HET TERRAS TE SANTPOORTNOORD
De voorzitter: De ontwikkeling van het dorpshuis Het Terras is in volle gang. In april 2013 zijn
de overeenkomsten getekend. Preferent bouwt het volledige plan. Na realisatie neemt de
gemeente het dorpshuis over van Preferent. Preferent heeft inmiddels de aanbesteding
afgerond voor het gehele plan van het dorpshuis met daarboven 11 appartementen. De
daadwerkelijke ontwikkelsom past binnen het gereserveerde budget.
Dames en heren dit is een hamerstuk. Wie wenst gebruik te maken van een stemverklaring?
D66 Velsen, SP, CDA en PvdA. Het woord is aan D66 Velsen.
Mevrouw Zorgdrager: Dank u wel voorzitter. De fractie van D66 Velsen begrijpt dat voor
grote projecten tijd nodig is om een plan te realiseren. Maar in het geval van Het Terras heeft
het ondanks onze aansporingen wel heel erg lang geduurd. Zeker als we nagaan dat in
2006, nog voor de brand, besloten was tot herbouw van Het Terras in combinatie met
woningen. Het RFK is al in 2007 vastgesteld en de nieuwbouw zou medio 2010 gestart
worden. We hebben er namens D66 Velsen al eerder aandacht voor gevraagd door vragen
te stellen in 2008 en in 2009. We hebben overigens bewondering voor het geduld die de
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gebruikers van Het Terras hebben betoond. Wij vinden dat de schop nu echt de grond in
moet en we stemmen dus voor de kredietverstrekking. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de SP.
1. De heer Vrijhof: Dank u voorzitter. De SP is blij dat nu eindelijk gestart kan worden
met het dorpshuis Het Terras. Het heeft veel te lang geduurd, terwijl iedereen al lang
het groene licht had gegeven. Waarom moet het allemaal zo lang duren in deze
gemeente? De noodzaak was al duidelijk aangetoond. Omdat de gemeente het na
realisatie overneemt van de ontwikkelaar zijn wij wel content met deze gang van
zaken. We stemmen voor deze vrijgave.
De voorzitter: Dank u wel. De CDA-fractie.
Mevrouw Sintenie: Dank u wel voorzitter. Eindelijk start de bouw van het dorpshuis Het
Terras. Samen met de bewoners, wijkplatform en de toekomstige gebruikers komt de
nieuwbouw nu tot stand. Het dorpshuis met daarboven 11 sociale huurappartementen is een
aanwinst voor de bewoners van Santpoort-Noord. Onze fractie is dan ook heel blij met de
start en wenst alle betrokkenen veel succes. We gaan akkoord met het voorliggende
raadsvoorstel.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Sintenie. Mevrouw Van Bodegraven.
Mevrouw Van Bodegraven: Om te beginnen wil ik me aansluiten bij mijn voorgangers. Ook
de Partij van de Arbeid is zeer blij dat nu de schop de grond in gaat. Overigens heeft het
behoorlijk lang geduurd. We hebben ook steeds gevraagd wat de redenen daarvoor waren.
Wij hopen dat het apparaat nu een antwoord heeft gevonden voor deze complexe situatie
door een sociale accommodatie te combineren met sociale woningbouw en alle haken en
ogen die daaraan zitten. Hopelijk zal deze oplossing in de toekomst gebruikt worden om dit
soort gemengde dingen tot stand te kunnen brengen.
De voorzitter: Dank u wel. Is stemming gewenst over dit voorstel? Geen stemming gewenst.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
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KADERNOTA GRONDPRIJZEN 2014
De voorzitter: Ik wijs u op de correctie die u hebt ontvangen, het erratum, het stuk tekst en de
samenvatting van het grondprijzenoverzicht in de Kadernota Grondprijzen 2014.
Deze wordt minimaal elke twee jaar herzien. Hierdoor kan tijdig gereageerd worden op
algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen waardoor de grondprijzen en de
erfpachtcanon marktconform zijn.
De gemeente Velsen voert voor de uit te geven grond een grondprijzenbeleid waarbij de
waarde van de grond samenhangt met de daarop te realiseren bestemming of ligging. De
grondprijzen zijn marktconform en worden afhankelijk van de bestemming berekend door
verschillende grondwaarderingsmethodes.
Ook dit is een hamerstuk. Wie wenst gebruik te maken van een stemverklaring? Alleen de
SP. U hebt het woord.
De heer Vrijhof: Gemeentegrond is het gemeenschappelijk bezit van de burgers. Cijfers
wijzen uit dat vanaf 1985 tot 2010 de gemeentelijke grondprijzen zeven keer over de kop zijn
gegaan. Over dalende prijzen zijn echter geen gegevens. In 2013 was er nog 2,1 miljoen
vierkante meter winkelruimte te huur of te koop. De woningbouw kent een ernstige stagnatie;
zeker in de sociale woningbouw.
Voorzitter, het roer moet om. Op 2 juli 2013 is de Amsterdamse gemeenteraad akkoord
gegaan met een uitgangspunt voor de vernieuwing van het erfpachtstelsel. De Amsterdamse
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raad houdt vast aan het principe dat de grond van alle Amsterdammers is. De waarde van de
grond moet dus ten goede komen aan alle Amsterdammers. Zo denkt de SP ook wat betreft
de Velsenaren.
Velsen zou dit goede voorbeeld over kunnen nemen. Wat ons grondgebied betreft, zijn er
zeker mogelijkheden om sterker uit de crisis te komen. Grondprijzen in Velsen zullen naar
redelijkheid in betaalbare mate aangepast moeten worden. Met deze kadernota kunnen wij
dus niet instemmen.
De voorzitter: Dank u voor deze stemverklaring. Ik ga over naar stemming.
Wie is tegen dit voorstel? De SP.
Wie is voor dit voorstel? Alle overige aanwezige raadsleden. Het voorstel is aangenomen.
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CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE
JAARREKENING 2013
De voorzitter: De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en verstrekt op
basis daarvan een verklaring waarin de accountant zijn oordeel geeft over het getrouwe
beeld van de cijfers over het betreffende boekjaar en daarnaast een verklaring over de
rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de controle baseert de accountant zich onder meer
op een door uw raad vastgesteld controleprotocol. Hierin worden aan de accountant nadere
aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de controle, de daarvoor geldende
normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring en rapporteringstoleranties.
Dit is een hamerstuk, dames en heren. Wie wenst gebruik te maken van een stemverklaring?
Niemand. Is stemming gewenst? Dat is niet het geval. Hiermee is het voorliggende besluit
vastgesteld.
09
START BOUW BREDE SCHOOL VELSEN-NOORD
De voorzitter: Voor de bouw van een Brede School in Velsen-Noord aan de Heirweg is de
bouwaanvraag ingediend. De voorbereiding van de gunning is in volle gang. Bij afronding
van deze gunningsfase dient het krediet beschikbaar te zijn. Op basis hiervan kan de
aannemer begin 2014 worden gecontracteerd en kan deze starten met de realisatie binnen
het beschikbaar gestelde budget. Vanaf deze datum zullen de bouwwerkzaamheden starten
en voor de zomervakantie van 2015 wordt de Brede School naar verwachting opgeleverd.
Aan u, raad, wordt gevraagd de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen
voor de realisatie van de Brede School in Velsen-Noord.
Ook dit is een hamerstuk. Wenst iemand gebruik te maken van een stemverklaring?
De ChristenUnie, D66 Velsen, SP, Velsen Lokaal, het CDA en de PvdA. Het woord is aan de
SP.
Mevrouw Koedijker: Dank u wel voorzitter. De SP is er erg blij mee dat nu eindelijk wordt
begonnen met de bouw van een Brede School in Velsen-Noord. Mijn denken dat dit zeker
zal bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van deze wijk. Wij zullen dit voorstel van harte
ondersteunen.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan Velsen Lokaal.
Mevrouw Teske: Ook Velsen Lokaal is heel erg blij dat er nu, ruim twee jaar na de brand,
begonnen kan worden met de bouw van een Brede School in Velsen-Noord. Een lang traject
was nodig om deze plannen te realiseren. Ook in Velsen-Noord kan men dus straks gebruik
maken van een Brede School met een volwaardige gymzaal en multifunctionele ruimten.
Bovendien komt er ruimte vrij om op de plekken waar nu nog twee schoolgebouwen staan
andere plannen te realiseren. Dit is dus eigenlijk de start van een positieve wending voor de
inwoners van Velsen-Noord. Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Het woord is aan de PvdA-fractie.
Mevrouw Van Bodegraven: Ook dit is een heel complex project dat de gemeente heeft
aangevat. We zijn erg blij dat het project nu in de fase is waarin wij krediet mogen
vrijgegeven om het tot uitvoering te brengen. In dit traject hebben we extra aandacht besteed
aan de veiligheid ten opzichte van het vlakbij gelegen industrieterrein. Ook daarin zijn wij
gelukkig tevreden gesteld. Dank u.
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan D66 Velsen.
Mevrouw Kat: Dank u wel voorzitter. Het is een positieve avond. Wij zijn ook verheugd dat
we daadwerkelijk kunnen starten met de bouw. Door de verzekeringsgelden van de Mel
kunnen we ruim op tijd starten. Het contract met de aannemer kan worden afgesloten. De
schop kan in de grond en wij kijken er naar uit. Dank u wel.
De voorzitter: Het woord is aan het CDA.
Mevrouw Eggermont: Dank u wel voorzitter. De CDA-fractie stemt van harte in met het
raadsvoorstel. Het proces is goed en snel verlopen. De inwoners van Velsen Noord zijn
betrokken bij het proces. Er was een goede opkomst bij de informatieavonden. Voor de
basisschool, de welzijnsactiviteiten en vooral ook voor de inwoners van Velsen-Noord is het
een verrijking dat er een Brede School komt. Wat de CDA-fractie betreft mag de eerste paal
zo snel mogelijk de grond in. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Het woord is aan de ChristenUnie.
De heer Korf: Dank u wel voorzitter. In neem een gebeurtenis van vier jaar geleden in
herinnering. Toen waren wij als partij in Velsen-Noord om in de Mel met elkaar te debatteren.
Toen kwam ook dit onderwerp aan de orde.
Nu, vier jaar later, mogen we het moment meemaken dat de bouw van de Brede School
start. Eindelijk gaat het plaatsvinden. Daarmee wil ook de ChristenUnie Velsen-Noord
hartelijk feliciteren. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage.
Dames en heren raadsleden is stemming gewenst? Dat is niet het geval. Het voorliggende
besluit is met algemene stemmen aangenomen.
10

VRIJGEVEN KREDIET VOOR VERSTERKT VOORTGEZET MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS (VMBO)
De voorzitter: In de notitie 'Hoofd en handen sterker verbinden' die door u, raad, is
aangenomen en opgenomen in het Masterplan huisvesting onderwijs 2010-2017 ligt het
zwaartepunt op het beroepsgerichte burger voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo). Hiervoor is een bedrag van 1 miljoen euro in de reserve verstrekt en voor het vmbo
gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls in de gebouwen van het beroepsgerichte vmbo van
het Technisch en Maritiem College Velsen en het Felison College.
Dit is een hamerstuk, dames en heren. Wie wil gebruik maken van een stemverklaring?
Niemand. Dan concludeer ik dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
11
DE RUÏNE VAN BREDERODE (Motie 1 ‘vreemd aan de orde van de dag’)
De voorzitter: Ik stel u de volgende behandeling voor:
• Toelichting en het voorlezen van het dictum door de indiener, mevrouw Koedijker.
• Reactie namens het college door wethouder Westerman.
• Eventuele reactie van de fracties.
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• Eventuele reactie van de wethouder.
• Reactie van de indiener.
• Stemverklaringen.
• Stemming over de motie.
Ik geef nu het woord aan mevrouw Koedijker.
Mevrouw Koedijker: Dank u wel voorzitter. De tekst van de motie luidt:
De raad constateert dat: het Nederlands erfgoed wordt beschermd door de Monumentenwet
1988, ook als het betreffende monument niet meer in eigendom is van het Rijk; gemeenten
de zorg dragen voor, onder andere, de vergunningsverlening en het toezicht; er zorgen zijn
aangaande het gebrekkige onderhoud van de Ruïne van Brederode en de handhaving met
betrekking tot de zone rondom de Ruïne; voorheen de slotbewaarder belast was met het
beheer van de Ruïne van Brederode en voorheen de slotvoogd van de Ruïne van Brederode
belast was met, onder andere, het toezicht;
verzoekt het college alle maatregelen te treffen zodat de Ruïne van Brederode en de directe
omgeving van de Ruïne in orde is en in orde blijft en de benoeming van een slotvoogd voor
de Ruïne van Brederode te bewerkstelligen’.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u. Wethouder Westerman, u hebt het woord.
Wethouder Westerman: Wij als college waarderen zeer uw bezorgdheid over de staat van
onderhoud van de Ruïne, met name ook over de toekomst ervan. De Ruïne van Brederode
is nog steeds eigendom van het Rijk. Het zal u bekend zijn dat vanaf begin 2012 het Rijk
probeert de Ruïne over te doen aan geïnteresseerde partijen. Tot nu toe is het Rijk daar niet
in geslaagd. We hebben in augustus van dit jaar van het Rijk gehoord dat men gaat proberen
de Ruïne over te doen aan de Nationale Monumentenorganisatie die nog steeds in oprichting
is. De Ruïne van Brederode is een van de 82 monumenten waarvoor in die richting gekeken
wordt.
Dit betekent dat de Ruïne van Brederode feitelijk nog steeds een zaak voor het Rijk is,
waarmee wij als gemeente niets mee kunnen. We hebben herhaaldelijk onze bezorgdheid
uitgesproken richting het Rijk. We weten ook dat het Rijk sinds 1 november 2012 een
antikraakwacht in het gebouw heeft zitten. Die kraakwacht heeft de taak het gebouw te
beheren. Daarmee vervult deze de functie van slotvoogd.
De gemeente Velsen heeft ooit de functie van slotvoogd ingevuld, totdat het gebouw
beheerd werd door de Monumentenstichting Holland en Zeeland. Die is hiermee
opgehouden op 1 februari 2013. Nu ligt het beheer bij het Rijk, bij de antikraakwacht. Dit
betekent dat wij als gemeente geen slotvoogd kunnen aanwijzen. Het Rijk is daar
verantwoordelijk voor. Het betekent ook dat wij hooguit tegen het Rijk kunnen zeggen, dat
we ons zorgen maken over de staat van onderhoud. Dat hebben wij sinds 2010 jaarlijks
gedaan. Zeker toen in oktober 2012 het Rijk stopte met de groot-onderhoudsprocedure die
gepland was tot 2016.
Wat betreft het andere deel van uw dictum waarin u de zorg uitspreekt over het handhaven
in de omgeving van de Ruïne van Brederode, kunnen we u mededelen dat er op het ogenblik
al enige tijd twee handhavingzaken gaande zijn. Wij hebben het idee dat daarmee aan uw
verzoek wordt voldaan. Daarom ontraden wij u deze motie.
De voorzitter: Dank u wel wethouder Westerman. Welke van de overige fracties wil hierop
kort reageren? Velsen Lokaal, D66 Velsen, CDA, LGV en de VVD. Het woord is aan de LGV.
De heer Bal: Voorzitter, de wethouder gehoord hebbende en zijn kennis op dit gebied
afwegende moeten we constateren dat dit college deze motie niet gaat uitvoeren. Tenzij
deze geamendeerd wordt, maar hoe we dat zouden moeten doen, weet ik niet. Wij kunnen
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niet akkoord gaan met motie 1, want op voorhand geeft het college al aan dat ze niet uit te
voeren is.
De voorzitter: Dank u wel. Het CDA.
Mevrouw Sintenie: Voorzitter, de wethouder gehoord hebbende, zullen we deze motie niet
steunen.
De voorzitter: Dank u. De VVD.
Mevrouw Mastenbroek: Dank u wel voorzitter. De wethouder gehoord hebbende en gelezen
hebbende het collegebericht 154 in het laatste kwartaal in 2013, een zeer uitvoerige
informatie over dit onderwerp waarin zelfs wordt gezegd dat in 2014 een
voortgangsrapportage wordt verwacht, zien we deze motie als zeer, zeer overbodig. Wij
zullen haar dus niet steunen.
De voorzitter: Het woord is aan D66 Velsen.
De heer Wijkhuisen: Dank u voorzitter. D66 Velsen heeft zorgen over de Ruïne van
Brederode. Daarom hebben we vorig jaar hierover een motie ingediend, die raadsbreed is
ondersteund. De hamvraag is natuurlijk wat een slotvoogd gaat toevoegen aan dit verhaal.
Als we vervolgens wethouder Westerman als beoogd slotvoogd zien, blijkt dat hij helemaal
geen zin heeft om tot ridder geslagen te worden. Daar heeft hij goede argumenten voor
gegeven.
Daarbij komt de zorg voor de omgeving van de Ruïne van Brederode en de Ruïne zelf. Er is
een antikraakwacht en de beheerder is voorzitter van D66 Velsen; dus wat willen we nog
meer? In dat opzicht neem ik aan dat er nog wel iets aan de horizon gloort. Niettemin, wij
zullen de motie niet steunen.
De voorzitter: Velsen Lokaal. U hebt het woord.
De heer Grégoire: Dank u wel voorzitter. Het mooiste aan deze motie zijn de achterliggende
stukken die stammen uit 1935. Ik heb ze met alle interesse gelezen. Wat het overige betreft,
er is geen enkele dekking gegeven voor de financiële middelen die het zou moeten
genereren. Er is ook gesproken over de overdracht medio 2014. Velsen Lokaal zal deze
motie dus niet steunen.
De voorzitter: Dank u wel. Tot zover de reactie van de fracties. Wethouder Westerman, u
wilde reageren? Het is niet verplicht.
Wethouder Westerman: Ik denk dat het niet nodig is.
De voorzitter: Akkoord, dank u wel. Dan ga ik nu naar de indiener van de motie. Mevrouw
Koedijker, u hebt het woord.
Mevrouw Koedijker: Ik wil graag een minuut schorsen om even met mijn fractie te
overleggen.
De voorzitter: Raad, gaat u hiermee akkoord? Ja. U hebt dus 60 seconden.
__________________________________________________________________________
SCHORSING
__________________________________________________________________________

10

11
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Mevrouw Koedijker.
Mevrouw Koedijker: Dank u wel voorzitter. We gaan de zaak nog eens een keer goed
bestuderen en we houden deze motie voorlopig aan. Dank u wel.
De voorzitter: U trekt dus deze motie in vanavond.
Dames en heren, dit impliceert dat we aan het einde van deze vergadering zijn gekomen. Ik
nodig u allen uit om na te praten. Dank u voor uw aanwezigheid.
Ik sluit hierbij de vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.12 uur.
De griffier,

De voorzitter,
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