BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 11 JUNI 2015
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, J.P. van Ikelen, A.
Karateke, H. Kat, M. Koedijker, N. Korf, R.A. van Koten, L. Kwant, T.
Mastenbroek-Wesseling, C. Ockeloen, J.M. Poen, C.M. Sintenie, S. Scholts, T.M.
da Silva Marcos, Sitompul, S. Smeets, J.W.M. Staats-de Vries, P. Stam, R.J.
Verwoort, M.G.J.E. Vos-Vester, H. Wijkhuisen, L. de Winter, E.H. Zorgdrager-van
Laar
M.M. Hillebrink, F.H. Kappen
A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, F.M. Weerwind

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
Gezien de verwachte belangstelling voor het agendapunt Westtribune Telstar
heeft de Agendacommissie besloten om dit punt meteen na de opening te
agenderen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

2

Conform

Mededelinge
n
Agendapunt
Onderwerp

Westtribune Telstar
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 690.000,-- voor de verwerving van de
rechten op de Westtribune en de rechten uit de erfpachtovereenkomst voor de
ondergrond van de Westtribune;
2. De overige met de verwerving samenhangende kosten, zijnde achterstallig
grootonderhoud (ca. € 100.000,--) ten laste te brengen van de Algemene
Reserve.
3. De vorderingen op de boedel, groot € 67.960,34 ten laste te brengen van de
Algemene Reserve.
4. In afwijking van het bestaande afschrijvingsbeleid voor een incourant
vastgoedobject van 40 jaar een afschrijftermijn te hanteren van 30 jaar.
5. De consequentie voor de begroting 2015 te verwerken via de tweede BURAP.
Amendement 6 van 2015 van BD wordt verworpen met 10 stemmen vóór (SP
BD VL FIJ) en 21 stemmen tegen (LGV D66V GL CU VVD PvdA PWZ CDA).
E

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord :
Er zijn geen aanmeldingen.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Er hebben zich twee raadsleden aangemeld, namelijk mevrouw Dreijer en
de heer Diepstraten.
Mevrouw Dreijer stelt vragen over de bereikbaarheid van Velsen
gedurende de sluiting van de Velsertunnel, bezien in het licht van het
verkeersinfarct van afgelopen vrijdag.
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De heer Diepstraten stelt vragen over de stroomstoring in de Velsertunnel
van afgelopen vrijdag.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Gewijzigd

4

Vaststellen van de agenda
Er is een motie “vreemd aan de orde van de dag” ingediend door BD GL SP
PvdA over TTIP (ISDS), CETA en TISA. Deze wordt geagendeerd als
agendapunt 20.
De heer Van Ikelen doet een ordevoorstel om punt 10 als debatpunt te
behandelen. Dit wordt geaccordeerd door de raad.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Agendapun
t
Onderwerp
Besluit

Conform
Agendapunt
Onderwerp

5

Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 21 mei 2015
Er is geen voorstel tot verandering van de notulen en de besluitenlijst bij de
griffier ingediend (conform artikel 14 van het Reglement van Orde).
Beide worden ongewijzigd vastgesteld.

6

Ingekomen brieven
Ik heb geen voorstel voor een andere wijze van afdoening ontvangen (conform
artikel 19 van het Reglement van Orde).
De lijst met ingekomen brieven wordt ongewijzigd vast gesteld.

7

Afleggen belofte steunfractielid
Een steunfractielid, de heer Aukes, legt de belofte af. De heer Aukes wordt
toegelaten als steunfractielid voor de SP fractie.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

Conform

Agendapunt
Onderwerp

8
Benoeming voorzitters voor de sessies
Te benoemen als sessievoorzitter:
J.M. Poen
S. Smeets
B. Hageman
G.K. Buist

9

Huisvestingsverordening Velsen 2015
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Besluit

Conform

Besluit huisvestingsverordening
1. De huisvestingsverordening Velsen 2015 vast te stellen.
2. De huisvestingsverordening Velsen 2015 in werking te laten treden op 1
juli 2015.
Nemen voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke
ordening
3. te verklaren dat er bestemmingsplannen worden voorbereid voor de
gebieden IJmuiden-Oost en Santpoort-Noord zoals aangegeven op de bij
het besluit behorende verbeelding met identificatienummer
NL.IMRO.0453.VB0001WOONGEBRUIK1-R001;
4. te bepalen dat het, vanaf het moment van inwerkingtreding van dit besluit,
verboden is het gebruik van een woning te wijzigen in een ander gebruik
dan bewoning door één huishouden. .
5. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij
omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod
indien het plan er niet toe strekt dat een woning ;
a. zal worden opgesplitst ten behoeve van wonen,
b. kamergewijs zal worden verhuurd,
c. wordt gebruikt ten behoeve van short-stay of als hotel,
d. wordt gebruik voor het bedrijfsmatig verstrekken van logies.
6. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de
omgevingsvergunning voorschriften/beperkingen verbinden, waaronder
het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.
7. Te bepalen dat het besluit onder 1 t/m 4 op de datum van terinzagelegging
in werking treedt.

Agendapunt
Onderwerp

10

Verklaring van geen bedenkingen project Reptonstraat ong. te
Velserbroek: oprichten 23 appartementen

Besluit

Van agenda
afgevoerd;
naar sessie.
Mededelingen

Er lag een ordevoorstel van VL om dit als debatpunt te behandelen.
Vervolgens wordt bij de behandeling van dit agendapunt een ordevoorstel
door D66V gedaan om dit onderwerp in een sessie te bespreken. De raad
gaat hiermee akkoord. Dit punt wordt van de agenda gehaald.

Agendapunt
Onderwerp

11

Besluit

Voor het oprichten van twee woningen – na sloop van een bedrijfswoning met
bijgebouwen – op het perceel Willem de Zwijgerlaan 43 te Santpoort-Zuid:
 de zienswijze niet over te nemen overeenkomstig de Nota beantwoording
zienswijze project Willem de Zwijgerlaan 43 Santpoort-Zuid;

Conform

Verklaring van geen bedenkingen voor project Willem de
Zwijgerlaan 43 te Santpoort-Zuid
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af
te wijken van het bestemmingsplan “Santpoort-Zuid”.

12

Jaarstukken 2014 en begroting 2016 IJmond Werkt!
Besluit Jaarstukken 2014
1. In te stemmen met de jaarstukken 2014 van IJmond Werkt! en dit als
zienswijze in te dienen bij het algemeen/ dagelijks bestuur.
2. In te stemmen met het terug laten vloeien van het positieve resultaat
aan de deelnemende gemeenten.
3. Het bedrag ad. € 232.172, dat de gemeente Velsen ontvangt naar
aanleiding van het positieve rekening resultaat, te doteren aan de
reserve WWB.
Besluit begroting 2016
1. In te stemmen met de ontwerp primaire begroting 2016 en
meerjarenbegroting 2017 tot en met 2020 van de gemeenschappelijke
regeling IJmond Werkt!
2. De gemeenschappelijk regeling IJmond Werkt! hierover te
informeren met de brief "Zienswijze ontwerp primaire begroting 2016
en meerjarenbegroting 2016 - 2020 IJmond Werkt!”

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Mededelingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

13

Jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
2. In te stemmen met de programmabegroting 2016 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en dit als
zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.
De heer Wijkhuisen onthoudt zich van beraadslagingen en stemming en
neemt plaats op de tribune.

14

Jaarstukken Afvalschap IJmond Zaanstreek
1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de GR Afvalschap
IJmond Zaanstreek;
2. In te stemmen met de begroting 2016 van de GR Afvalschap IJmond
Zaanstreek.
3. Dit als zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de
GR.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

15

Jaarstukken ReinUnie
1.In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke
Regeling ReinUnie;
Pagina
4

Conform

2.In te stemmen met de begroting 2016 van de gemeenschappelijke Regeling
ReinUnie.
3.Dit als zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GR.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

16

Conform

Mededelingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1. Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2014 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland.
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming
behorende bij de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te
dienen bij het Dagelijks Bestuur.
3. In te stemmen met de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te
dienen bij het Dagelijks Bestuur.
Mevrouw Dreijer komt met een agendaverzoek om dit onderwerp in een
sessie te agenderen.

17

Jaarstukken Omgevingsdienst IJmond
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014
van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond;
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming
behorende bij de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen
bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond;
3. In te stemmen met de begroting 2016 van de Omgevingsdienst
IJmond inclusief de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en dit als
zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst IJmond.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

18

Besluit

1. De jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal
Historisch Centrum in Noord-Holland voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de Gemeenschappelijke
Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland en dit als zienswijze
in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (NoordHollands Archief)

19

Jaarstukken 2014 Centraal Nautisch Beheer (CNB)
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014.
2. In te stemmen met de concept begroting 2016.

Conform
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Agendapunt
Onderwerp

Agendapunt
Onderwerp

20
Motie 8 van 2015 van BD GL SP PvdA inzake TTIP, CETA en TISA
De motie wordt verworpen met 9 stemmen vóór (BD GL SP PvdA CU) en
22 stemmen tegen (D66V VL VVD LGV CDA FIJ PWZ).

21

Sluiting
Ik nodig u allemaal uit om samen in het bedrijfsrestaurant nog na te praten.

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.
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