Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING D.D. 23 OKTOBER 2014
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Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
- De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de “gasten van de
raad”, de heer en mevrouw Hoog Antink, en de heren Van Pel en Verburgt.
- De heer Stam is per 9 oktober jl. de fractievoorzitter van fractie PWZ
(Participatie, Werk/Wonen/Welzijn, Zorg) en krijgt op zijn verzoek, kort het
woord.
- Er zijn drie amendementen en 1 motie ingediend voor de agendapunten van
de drie decentralisaties (de punten 11, 12 en 13)..
- Tevens zijn er twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze
moties worden aan het eind van de vergadering als agendapunt 14 en 15
behandeld.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
- De heer Emiel Webbe spreekt in namens het Wijkplatform IJmuiden-Zuid, over
de herinrichting van de Lange Nieuwstraat te IJmuiden.
- De heer Van der Aar spreekt in over de werkzaamheden aan het spoortracé.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Er hebben zich geen raadsleden gemeld.

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van de punten 14 en 15 (twee
moties “vreemd aan de orde van de dag”).

Agendapunt
Onderwerp

4
Vaststellen van de notulen en besluitenlijst van de vergadering van 25
september 2014
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp

5
Afdoening aan de Raad gerichte brieven

Besluit

De lijst met ingekomen brieven wordt ongewijzigd vastgesteld.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

6
Verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening Velsen 2009
De verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijk
Verordening Gemeente Velsen 2009, met inbegrip van de bijlagen 1 en 2, als
volgt vast te stellen:
Artikel I
De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 wordt
gewijzigd als volgt:
- Artikel 2:12 Maken filmopnamen e.d.
- Lid 2, onder j, komt te vervallen; en
- Lid 2, onder k, wordt vernummerd tot lid 2, onder j.
- Artikel 2:15, lid 1 Verbod gebruik metaaldetector wordt gewijzigd en komt als
volgt te luiden:
Het is verboden om met een metaaldetector, een gelijksoortig instrument of
anderszins, metalen voorwerpen op te sporen in de deelgebieden
Heerenduinen, Midden-Heerenduin en landgoed Duin- en Kruidberg van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en in het aangrenzend gebied zoals door
het college aangewezen.
- Artikel 2:39 Verbod drankgebruik wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de
Drank- en Horecawet; en
b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor
een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
Hoofdstuk 4, afdeling 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
- Artikel 4:12 Begripsbepalingen.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
Houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;
Hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk
uitlopen.
In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van
verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het
wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen,
zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of
ernstige ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
- Artikel 4:13 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.
Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de

houtopstanden te vellen of te doen vellen:
• die staan vermeld op de lijst vermeld op bijlage 1 (lijst monumentale- en
waardevolle bomen in de gemeente Velsen);

• die staan weergegeven op de overzichtstekeningen opgenomen onder

-

-

-

-

bijlage 2, voor zover het gaat om een houtopstand met een diameter
van 15 cm of groter op 1.30 m hoogte.
In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd op grond
van:
• de natuurwaarde van de houtopstand;
• de landschappelijke waarde van de houtopstand;
• de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
• de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
• de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
• de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
Artikel 4:14 Bijzondere vergunningsvoorschriften
Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het
voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het
bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.
Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij
tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op
welke wijze niet geslaagde herbeplanting moet worden vervangen.
Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren
aanwijzingen ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende
flora en fauna.
Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is
opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.
Artikel 4:15 Vervaltermijn vergunning
De vergunning tot vellen van een houtopstand als bedoeld in deze
verordening vervalt indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na het
onherroepelijk zijn van de ontheffing gebruik is gemaakt.
In het geval het een vergunning voor het vellen van meer dan één boom
betreft, is de vergunning voor alle bomen slechts één jaar geldig, ook als in
fasen geveld wordt of één of enkele bomen al geveld zijn.
Artikel 4:16 Meldingsplicht
De eigenaar van een in de bomenlijst of op de overzichtstekeningen
opgenomen houtopstand is verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk
schriftelijk mededeling te doen van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van
een in de bomenlijst of op de overzichtstekeningen opgenomen houtopstand,
anders dan door vellen op grond van een verleende vergunning.
Artikel 4:17 Herplant-/instandhoudingsplicht
Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling
van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan
wel op andere wijze is tenietgegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk
gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel aan
degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is,
de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te
geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. De waarde en
omvang van de te herbeplanten houtopstand kan worden vastgesteld
overeenkomstig de boomwaarde van de tenietgedane houtopstand.
Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij
tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op
welke wijze niet geslaagde herplant moet worden vervangen.
Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling
van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het

bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de
houtopstand bevindt, dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het
treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om
overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te
stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt
weggenomen.
Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tweede of derde
lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te
voldoen.
- Artikel 4:18 Bestrijding boomziekten en –plagen
Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel
van het college gevaar opleveren voor de verspreiding van een boomziekte
of voor vermeerdering van ziekteverspreiders zoals insecten, is de
rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven,
verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:
• de boom te vellen;

• conform de richtlijnen van de gemeente de gevelde boom direct zodanig
te behandelen dat verspreiding van boomziekten wordt voorkomen.

• Het is verboden gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in
voorraad te hebben of te vervoeren, indien het een boomsoort betreft
die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden.

• Het college kan ontheffing verlenen van het onder het tweede lid
gestelde verbod.

• Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt
een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de
noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van
aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden
verricht.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking daags na officiële bekendmaking van dit
besluit.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

7
Vijfde wijziging GR Milieudienst IJmond
a) de naam van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond te
wijzigen in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond;
b) in te stemmen met toetreding van het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Beemster en het college van burgemeester van
gemeente Purmerend tot de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond;
c) het college en de burgemeester toestemming te verlenen om de vijfde
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond (nieuw:
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond) vast te stellen en
de wijziging per 1 november 2014 in werking te laten treden.;
d) te besluiten tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Milieudienst IJmond (nieuw: Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond) en deze wijziging 1 november 2014 in werking te
laten treden.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

8
Verklaring van geen bedenkingen voor Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord
Voor het wijzigen van het gebruik van het pand aan de Leeghwaterweg 1a te
Velsen-Noord voor kantoordoeleinden naar maatschappelijke doeleinden voor
een polikliniek:
• een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te
wijken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velsen-Noord krachtens
het bepaalde in artikel 2.1 juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo.
9
Verklaring van geen bedenkingen Leeghwaterweg 1a te Velsen-Noord
Voor het wijzigen van het gebruik van het pand aan de Leeghwaterweg 1a te
Velsen-Noord van kantoordoeleinden naar maatschappelijke doeleinden voor
een polikliniek:
 een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te
wijken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velsen-Noord.

10
Primaire begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond
Werkt!
1. In te stemmen met de ontwerp primaire begroting 2015 en
meerjarenbegroting 2016 tot en met 2019 van gemeenschappelijke
regeling IJmond Werkt !;
2. Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! hierover te informeren met
de brief “Zienswijze ontwerp primaire begroting 2015 en
meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond Werkt !”.

11
Verordening Jeugdhulp 2015
1. De verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2015 vast te stellen.
2. De Verordening op 1 januari 2015 in werking te laten treden.

Conform
Opmerkingen

• Amendement 25 van 2014 van de SP wordt met 3 stemmen vóór (SP) en
•

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

26 stemmen tegen (D66V VL VVD LGV CDA PvdA GL CU PWZ FIJ)
verworpen.
Motie 37 van 2014 van D66V SP PWZ wordt met 26 stemmen vóór (D66V
SP PWZ VVD CDA FIJ GL VL CU LGV) en 3 stemmen tégen (PvdA)
aangenomen.

12
Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015’
vast te stellen;
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013
in te trekken;
3. De besluiten genoemd onder 1 en 2 met ingang van 1 januari 2015 in

werking te laten treden.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform

Opmerkingen

13
Verordeningen Participatiewet:
13A Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
13B Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
13C Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
13D Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
13E Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
13F Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
13G Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
13H Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Participatiewet 2015
1. De volgende verordeningen vast te stellen:
a. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Velsen
b. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
gemeente Velsen
c. Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente
Velsen
d. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente
Velsen
e. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
gemeente Velsen
f. Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Velsen
g. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente
Velsen
h. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015 gemeente Velsen
2. Deze verordeningen in werking te laten treden per 1 januari 2015 onder
gelijktijdige intrekking van de:
a.
Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente
Velsen
b.
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente
Velsen
c.
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen
d.
Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand
2013 gemeente Velsen
e.
Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente
Velsen
f.
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013
gemeente Velsen
g.
Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande
kinderen 2012 gemeente Velsen
h.
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013
gemeente Velsen
• Amendement 26 van 2014 van de SP wordt verworpen met 3 stemmen
vóór (SP) en 27 stemmen tégen (D66V VL VVD LGV CDA PvdA GL CU
PWZ FIJ).
• Amendement 27 van 2014 van de SP wordt verworpen met 3 stemmen
vóór (SP) en 27 stemmen tégen (D66V VL VVD LGV CDA PvdA GL CU
PWZ FIJ).
• De SP stemt tegen het raadsvoorstel.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Aangenomen
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Verworpen

14
Motie 38 van 2014 “vreemd aan de orde van de dag” van GL VL D66V VVD
- Regionale Ombudsmanfunctie
De raad van de gemeente Velsen verzoekt het college:
• te onderzoeken op welke wijze en in welk (liefst regionaal) verband een
ombudsfunctie meerwaarde heeft en aan te stellen is, en na dit onderzoek in
2015 met een rapportage en/of raadsvoorstel hiertoe bij de raad terug te
komen
De motie wordt raadsbreed aangenomen.

15
Motie 39 van 2014 “vreemd aan de orde van de dag” van de SPdemocratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden
De motie wordt verworpen met 3 stemmen vóór (SP) en 27 stemmen tégen
(D66V VL VVD LGV CDA PvdA GL CU PWZ FIJ).

De vergadering wordt gesloten om 21.05 uur.

