Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 5 JUNI 2014
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

F.M. Weerwind
A. Overbeek
S. Bart, R.N. van den Brink, G.K. Buist, S. Çelik, P. van Deudekom, B.
Diepstraten, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, B. Hageman, M.M. Hillebrink, J.P.
van Ikelen, , A. Karateke, H. Kat, M. Koedijker, N. Korf, R.A. van Koten, L.
Kwant, T.M. da Silva Marcos, T. Mastenbroek-Wesseling, C. Ockeloen, J.M.
Poen, C.M. Sintenie, S. Scholts, I. Sitompul, J.W.M. Staats-de Vries (alleen
aanwezig bij punt 13), P. Stam, J. Verwoort, M.G.J.E. Vos-Vester, H.
Wijkhuisen, L. de Winter, E.H. Zorgdrager-van Laar
F.H. Kappen, S. Smeets
A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
- Voorafgaand aan de vergadering neemt de raadsvoorzitter 419
handtekeningen in ontvangst voor het inleidend referendumverzoek
betreffende het HOV tracé.
- Voor agendapunt 6 (bestemmingsplan HOV tracé) zijn twee
amendementen en drie moties ingediend. Deze worden bij het
betreffende agendapunt behandeld.
- Daarnaast is er nog een motie “vreemd aan de orde van de dag”
ingediend over het oprichten van een jongerenplatform. Deze motie
wordt behandeld als agendapunt 13.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Burgers aan het woord:. Er hebben zich geen burgers gemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
- De heer Buist van de SP stelt een vraag over de wet Markt en Overheid.
Hij wil van de wethouder weten of zij op de hoogte is van de mogelijke
gevolgen van deze wet, of dit van toepassing is in Velsen, of er al actie is
ondernomen en zo nee of de wethouder dit nog gaat doen.
- De heer Van Ikelen stelt een vraag naar aanleiding van de reactie van de
heer Boelsma (rector Vellesan College) waarin deze aangeeft dat er een
discrepantie bestaat tussen de weergave van contactmomenten met
betrekking tot het HOV tracé volgens de wethouder en de
contactmomenten volgens de rector.

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van:

-

Besluit

notulen van de raadsvergadering van 15 mei 2014
besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 mei 2014
De heer Verwoort merkt op dat pagina 5 van de notulen de volgende regel
staat: "De heer Scholts bij interruptie: Voorzitter, volgens mij was het de
maidenspeech van mijn fractielid."
Deze woorden waren niet van de heer Scholts, maar van de heer Verwoort.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen worden gewijzigd
vastgesteld.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

5
Referendum bestemmingsplan HOV tracé
1. Te constateren dat het inleidende verzoek een referendum te houden
over het concept-besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan HOVtracé (deel 4, 5 en 6) ondersteund wordt door ten minste 250
handtekeningen van kiesgerechtigden en daarmee voldoet aan het
bepaalde in artikel 5 lid 2 van de referendumverordening;
2. Ter constateren dat het te nemen besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan HOV-tracé (deel 4, 5 en6) zijn grondslag vindt in een
in 2008 genomen besluit om HOV aan te leggen en dat over dat besluit
indertijd geen referendum gehouden is, terwijl de mogelijkheid daartoe
wel aanwezig was;
3. Vast te stellen dat op grond van artikel 2 onder i. van de Referendumverordening 2013 het inleidend verzoek niet ingewilligd kan worden.
Er liggen twee initiatief raadsvoorstellen voor, beiden worden in stemming
gebracht.
- Initiatiefvoorstel van Velsen Lokaal om het verzoek in te willigen. De
hoofdelijke stemming is als volgt:
Vóór dit voorstel stemmen: Scholts, Stam, Vos-Vester, Buist, Çelik,
Diepstraten, Dreijer, Van Ikelen, Koedijker, Korf, Van Koten.
Tegen dit voorstel stemmen: Verwoort, Wijkhuisen, De Winter,
Zorgdrager-van Laar, Bart, Van den Brink, Van Deudekom, Eggermont,
Hageman, Hillebrink, Karateke, Kat, Kwant, Da Silva Marcos,
Mastenbroek, Ockeloen, Poen, Sintenie, Sitompul.
Dit voorstel wordt verworpen met 11 stemmen vóór en 19 stemmen
tégen.
Initiatiefvoorstel van D66V, VVD, PvdA, CDA, GL, CU, LGV:
Vóór dit voorstel stemmen D66V, VVD, PvdA, CDA, GL, CU, LGV.
Tégen dit voorstel stemmen: VL, SP, FIJ.
Dit voorstel wordt met 19 stemmen vóór en 11 stemmen tegen
aangenomen.
6
Vaststelling bestemmingsplan HOV-tracé

Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

1. De nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan HOV-tracé vast te
stellen.
2.
Het bestemmingsplan HOV-tracé met identificatienummer:
NL.IMRO.0901HOVTRACE1.O001 gewijzigd vast te stellen, conform de
nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan HOV-tracé.
- Amendement 18 van 2014 van de SP wordt verworpen met 11 stemmen
vóór (SP VL FIJ) en 19 stemmen tegen (D66V, VVD, PvdA, CDA, GL,
CU, LGV).
- Amendement 19 van 2014 van de SP wordt verworpen met 11 stemmen
vóór (SP VL FIJ) en 19 stemmen tegen (D66V, VVD, PvdA, CDA, GL,
CU, LGV).
- Het raadsvoorstel wordt aangenomen met de stemmen van SP VL en
FIJ tégen.
- Motie 21 van 2014 van de SP en VL wordt verworpen met 11 stemmen
vóór (SP VL FIJ) en 19 stemmen tegen (D66V, VVD, PvdA, CDA, GL,
CU, LGV).
- Motie 22 van 2014 van de ChristenUnie wordt raadsbreed aangenomen.
- Motie 23 van 2014 van de ChristenUnie en de SP wordt verworpen met
12 stemmen vóór (CU SP VL FIJ) en 18 stemmen tegen (D66V, VVD,
PvdA, CDA, GL, LGV).

7
Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 recreatieschap
Spaarnwoude

Besluit

1. De jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling

Conform

2. Deen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2015 van

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Recreatieschap Spaarnwoude voor kennisgeving aan te nemen;
de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
De heer Wijkhuisen is niet aanwezig bij de stemming.

8
Financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap
IJmond Zaanstreek
• In te stemmen met de begroting 2015 van de GR Afvalschap
IJmond Zaanstreek en dit als zienswijze in te dienen bij het
dagelijks bestuur van de GR.
• In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de GR Afvalschap
IJmond Zaanstreek en dit als zienswijze in te dienen bij het
dagelijks bestuur van de GR.

9
Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling
ReinUnie
• In te stemmen met de begroting 2015 van de GR ReinUnie en dit
als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.
• In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de GR ReinUnie en

dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

10
Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013 en Begroting 2014 van de
Milieudienst IJmond

-

-

-

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Kennis te nemen van de jaarrekening 2013;
In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming
behorende bij de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke
Regeling Milieudienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen
bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond;
Kennis te nemen van het Jaarverslag 2013 van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond;
In te stemmen met de 1e herziening van de Begroting 2014 van
de Gemeenschappelijke Regeling van de Milieudienst IJmond
en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de
Milieudienst IJmond;
In te stemmen met de begroting 2015 van de Milieudienst
IJmond inclusief de verhoging van de gemeentelijke bijdrage
met € 74.000, waarbij wordt aangetekend dat deze verhoging
wordt vergeleken met de werkelijke loon- en prijsstijgingen in
2015 en het verschil op nacalculatiebasis bij de 1e
bestuursrapportage 2015 van de Milieudienst IJmond wordt
verrekend.

11
Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015 Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
- Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2013 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
- In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming
behorende bij de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te
dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Kennemerland;
- In te stemmen met de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio inclusief de verhoging van de gemeentelijke
bijdrage met € 62.000 exclusief compensatie CAO-stijging en dit als
zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland;
12
Benoeming wethouders in algemene besturen
• De heer F. Bal te benoemen als plaatsvervangend lid in het Algemeen
Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude.
• Mevrouw A.V. Baerveldt te benoemen als lid in het Algemeen Bestuur
van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio WestKennemerland.
• De heer A. Verkaik te benoemen als plaatsvervangend lid in het
Algemeen Bestuur van de GR Schoolverzuim en Voortijdig

Schoolverlaten regio West-Kennemerland.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

13
Motie 24 van 2014 van VL CU en SP inzake oprichting
jongerenplatform
De motie wordt aangehouden.

Aangehoude
n
De vergadering wordt om 21.42 uur gesloten.

