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Opening en mededelingen:
- In de Publiekshal zijn, naast de raadsinformatie, nu ook de portretten van
de raads- en collegeleden te vinden. Wij hopen dat dit bijdraagt aan de
uitstraling van deze nieuwe raad.
- Het onderwerp ‘Vaststelling van de Agenda’ ontbreekt op de agenda. Aan
de oorspronkelijke agenda is het onderwerp ‘Jaarrekening 2013 Centraal
Nautisch Beheer’ toegevoegd.
- Voor de Perspectiefnota zijn geen onderwerpen voor debat bij de griffie
aangemeld; wel amendementen en moties. Daarom is geconcludeerd dat
de Perspectiefnota een hamerstuk is met stemverklaringen. Uiteraard
worden bij dit agendapunt ook de amendementen en moties behandeld.
De raadsleden gaan akkoord met de aangepaste agenda.
- VL heeft een amendement ingediend over bestemmingsplan SantpoortZuid. Deze wordt bij het betreffende agendapunt (9), behandeld.
- Er zijn 4 amendementen en 10 moties ingediend op de Perspectiefnota.
Deze worden bij agendapunt 12 behandeld.

Agendapunt
Onderwerp
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Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Mevrouw Nienhuis spreekt in namens de samenwerkende Stichtingen
Driehuis - IJmuiden Velsen-Zuid over ‘werkzaamheden Oude Spoor, project
HOV Velsen’.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer Diepstraten stelt een vraag over de informatie op de recent in
gebruik genomen website over de verbinding A8-A9: http://www.noordholland.nl/web/Projecten/Verbinding-A8A9.htm.
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Besluit

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 5 juni 2014
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juni 2014

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Afdoening aan de Raad gerichte brieven

Conform
Opmerkingen De heer Diepstraten verzoekt om een andere wijze van afhandeling van de
brief van de MKB. De meerderheid van de Raad wijst dit af (12 vóór en 20
tegen). De brief wordt dus voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Jaarrekening 2013 IJmond Werkt!
Het algemeen bestuur van IJmond Werkt! te berichten dat wordt ingestemd
met de Jaarrekening 2013 van IJmond Werkt!

Conform
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Onderwerp
Besluit
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2140626-besluitenlijst raad

6
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer
gemeente Velsen 2014
1. De Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2014 vast te stellen;
2. De Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2012 in te trekken;
3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 augustus 2014 in werking te laten
treden.

7
Voorbereidingskrediet onderzoek aankoop Averijhaven
Een voorbereidingskrediet van € 60.000,- beschikbaar stellen voor de
eerste fase van het onderzoek aankoop Averijhaven, ten laste van de
algemene reserve.

8
Jaarrekening 2013 en begroting 2015 gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands
Archief)

Besluit

1. De jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling NoordHollands Archief voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in NoordHolland en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Conform
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Opmerkingen

Agendapunt
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Vaststelling bestemmingsplan Santpoort-Zuid
1. De nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Zuid
vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Santpoort-Zuid met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP1700SANTPOORTZU1.O001 gewijzigd vast te stellen,
conform de nota behandeling van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Santpoort-Zuid.
Amendement 20 van 2014 van Velsen Lokaal wordt verworpen met 6
stemmen vóór (VL) en 26 stemmen tegen (VVD CDA PvdA D66V FIJ LGV GL
CU SP).
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Jaarstukken 2013
1.De programmaverantwoording 2013, alsmede de programmarekening 2013, vast
te stellen.
2.In te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van € 8.625.000.
3.In te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van € 14.946.774.
4.Akkoord te gaan met de mutatie in de reserve zoals aangegeven in overzicht A.
5.Akkoord te gaan met het instellen van reserves en de toevoegingen aan deze
reserves zoals aangegeven in overzicht B;
6.Na uitvoering van besluit 4 en 5 het rekeningresultaat ter grootte van € 6.476.483
te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in overzicht C;
7.De kredieten, genoemd in bijlage 1 die deel uitmaakt van dit besluit, ter
beschikking te stellen t/m 31 december 2014.
8.De volgende reserves op te heffen (zonder saldo):
- reserve Masterplan Zeewijk
- reserve Renovatie Gebouw B
- reserve Herstructurering Middenhavengebied.
9.De volgende voorzieningen op te heffen (zonder saldo):
- voorziening Spaarverlof
- voorziening Verkiezingen
- voorziening Riolering.
10.De volgende voorzieningen in te stellen:
- voorziening wachtgeldverplichting Bibliotheek
- voorziening onderhoud winkels Lange Nieuwstraat
Overzicht A – Mutaties ten laste van de reserves
Ten laste van de eerder gevormde reserve de volgende onttrekking te doen:
- van de reserve ReinUnie-gelden een bedrag van € 189.000 te laten vrijvallen en
de reserve op te heffen. Na doorvoering van de mutatie genoemd in onderdeel A
ontstaat een saldo ter grootte van € 15.135.775
Overzicht B – Het saldo als volgt te bestemmen overeenkomstig de intentie tot
reclassificatie van een aantal voorzieningen:
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- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Riolering een bedrag ad
€ 8.197.144,43 te brengen;
- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Verkiezingen een bedrag ad
€ 65.773,34 te brengen;
- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Schadevergoeding De Mel een
bedrag ad € 396.374,20 te brengen.
Overzicht C – Het resterend saldo ad € 6.476.483 als volgt te bestemmen:
Een bedrag van € 807.000 toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten.
In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds
in de begroting 2013 waren opgenomen maar die in 2013 om diverse redenen niet
(geheel) tot uitvoering zijn gekomen.
Dit betreft:
- Minimabeleid
- Inburgering
- Overig jeugdbeleid
- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Onderdeel Transitie Jeugdzorg
- Kunst- en cultuureducatie
- Woonruimteverdeling Algemeen
- Uitvoering Landschapsbeleidsplan
- Archeologisch onderzoek algemeen
- Structuurplannen algemeen
- Opsporing en ruimen explosieven
- Modernisering GBA
- Onderwijsachterstandenbeleid

€ 58.000
€ 58.000
€ 10.000
€ 100.000
€ 10.000
€ 55.000
€ 41.000
€ 23.000
€ 97.000
€ 172.000
€ 116.000
€ 67.000

Genoemde speerpunten worden in 2014 uitgevoerd.
- Ten gunste van de reserve Grondbeleid een bedrag ad € 1.039.000,00 te
brengen;
- Ten gunste van de reserve Verkoop strategische verkopen een bedrag ad €
27.000,00 te brengen;
- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Decentralisaties een bedrag ad €
2.500.000,00 te brengen;
- Het resterend saldo van € 2.103.483,00 ten gunste van de Algemene reserve te
brengen.

Agendapunt
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Besluit
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1e Bestuursrapportage 2014
De 1e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen inclusief:
1. de wijziging van de begroting 2014 met de bedragen zoals opgenomen in
bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma;
2. de dotatie aan de reserve Verkiezingen ad € 75.000;
3. de onttrekking aan de reserve Boekwaarde Bosbeekschool ten gunste van de
versnelde afschrijvingen in 2014 en het opheffen van deze reserve;
4. het aanpassen van de (financiële) autorisatieniveaus in programma 8;
5. het verhogen van het krediet voor de tijdelijke huisvesting van Dorpshuis het
Terras met € 34.000
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Opmerkingen
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Perspectiefnota 2014
1. Ten aanzien van de strategische prioriteiten in de Perspectiefnota de volgende
intenties uit te spreken:
a. Voor “wonen, welzijn, zorg 2014-2018” een bedrag van € 20.000 te reserveren;
b. Voor “citymarketing” een uitvoeringsprogramma te laten maken;
c. Voor “Van afval naar grondstoffen” een bedrag van € 60.000 te reserveren;
d. Een onderzoek fietssnelwegen te starten waarvan de kosten gedekt kunnen
worden uit het bestaande budget;
e. In het kader van “snellere, simpelere en sympathiekere dienstverlening” in te
stemmen met het opstellen van een notitie over dienstverlening.
2. a. Kennis te nemen van het Meerjarenperspectief zoals beschreven in de
Perspectiefnota.
b. Het nieuw beleid, de beleidsontwikkelingen en het kader uit de Perspectiefnota
(waarvan de financiële vertaling is opgenomen in de bij dit besluit behorende
tabel ‘Mutaties programma’s Perspectiefnota 2014) als kader voor de
Programmabegroting 2015 en het Meerjarenperspectief vast te stellen.
- Amendement 21 van FIJ over City marketing-geen formatie of inhuur wordt
verworpen met 23 stemmen tegen (LGV VVD PvdA SP D66V GL CDA) en 9
stemmen vóór (VL FIJ CU).
- Amendement 22 van 2014 van VL SP CU over City marketing-Uitstraling wordt
verworpen met 20 stemmen tegen (LGV VVD PvdA D66V GL CDA) en 12
stemmen vóór (VL SP CU FIJ).
- Amendement 23 van 2014 van VL SP CU over City marketing-prestatie
indicatoren wordt verworpen met 20 stemmen tegen (LGV VVD PvdA D66V
GL CDA) en 12 stemmen vóór (VL SP CU FIJ).
- Amendement 24 van 2014 van VL SP CU over afvalstoffenheffing wordt
verworpen met 20 stemmen tegen (LGV VVD PvdA D66V GL CDA) en 12
stemmen vóór (VL SP CU FIJ).
- Motie 25 van 2014 van FIJ over een kerntakendiscussie wordt verworpen met
23 stemmen tegen (LGV VVD PvdA SP D66V GL CDA) en 9 stemmen vóór
(VL FIJ CU).
- Motie 26 van 2014 van de SP over digitaal vacature platform wordt
ingetrokken.
- Motie 27 van 2014 van SP en VL over een Europees Sociaal Fonds wordt
ingetrokken.
- Motie 28 van 2014 van de SP over jobcoaches MKB wordt verworpen met 28
stemmen tegen (LGV VVD CDA PvdA D66V VL GL FIJ) en 4 stemmen vóór
(SP CU).
- Motie 29 van 2014 van VL over budgetten decentralisaties wordt ingetrokken.
- Motie 30 van 2014 van SP en VL over armoedebeleid en het Jeugdsport- en
Jeugdcultuurfonds wordt raadsbreed aangenomen.
- Motie 31 van 2014 van FIJ over vergroten bereik voorzieningen wordt
verworpen met 27 stemmen tegen (PvdA D66V VVD CDA LGV VL GL CU) en
5 stemmen vóór (FIJ SP).
- Motie 32 van 2014 van FIJ over aanbevelingen Kinderombudsman wordt
verworpen met 27 stemmen tegen (PvdA D66V VVD CDA LGV VL GL CU) en
5 stemmen vóór (FIJ SP).
- Motie 33 van 2014 van de SP betaalbaarheid wonen wordt raadsbreed
aangenomen.
- Motie 34 van 2014 van de SP over het verlagen van de inschrijfleeftijd voor
huurwoningen wordt ingetrokken.
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Vrijgave en opname budgetten in begroting 2014
De onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de begroting 2014
met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten voor een
totaalbedrag van € 807.000.
Dit bedrag bestaat uit de volgende budgetten:
- Minimabeleid
€ 58.000
- Inburgering
€ 58.000
- Overig jeugdbeleid
€ 10.000
- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Onderdeel Transitie Jeugdzorg € 100.000
- Kunst- en cultuureducatie
€ 10.000
- Woonruimteverdeling Algemeen
€ 55.000
- Uitvoering Landschapsbeleidsplan
€ 41.000
- Archeologisch onderzoek algemeen
€ 23.000
- Structuurplannen algemeen
€ 97.000
- Opsporing en ruimen explosieven
€ 172.000
- Modernisering GBA
€ 116.000
- Onderwijsachterstandenbeleid
€ 67.000
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Jaarrekening 2013 Centraal Nautisch Beheer
In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling
CNB en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Conform
De vergadering wordt om 22.09 uur gesloten.
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