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1
Opening en mededelingen:
De voorzitter heet iedereen welkom in het bijzonder de gasten van de raad.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
 De heer Korf vraagt aandacht voor de afvalstoffenheffing ten nadele
voor de burger.
 Mevrouw Dijkhuizen vraagt aandacht voor de woonomgeving in OudIJmuiden rondom de nieuwbouw.
 De heer Bleijs vraagt aandacht rondom het bestemmingsplan
Spaarnwoude.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
 Mevrouw Dreijer stelt een vraag over een artikel in het AD met als
onderwerp “gemeenten willen verkeersboetes zelf innen”.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Gewijzigd

3

Vaststellen van de agenda
Door de Agendacommissie is voorgesteld om een extra agendapunt toe te
voegen, namelijk “besluit tot oplegging geheimhouding m.b.t. bijlagen bij het
raadsvoorstel Westtribune Telstar”. Dit onderwerp wordt geagendeerd als
agendapunt 10. Daarnaast is er voor dit onderwerp een amendement ingediend.
Deze wordt bij het betreffende agendapunt behandeld.
Verder zijn er nog twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend, die
geagendeerd worden als punt 11 en 12.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4

Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2015
Er is geen voorstel tot verandering van de notulen en de besluitenlijst bij de
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griffier ingediend (conform artikel 14 van het Reglement van Orde).

Conform

Agendapun
t
Onderwerp
Besluit

5

Ingekomen brieven
De lijst met ingekomen brieven ongewijzigd vast te stellen.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

6

Aanpassing maatregelbeleid Participatiewet
 De Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente
Velsen, 1e wijziging vast te stellen.
 De Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente
Velsen, 1e wijziging in werking te laten treden op 6 juni 2015 onder
gelijktijdige intrekking van de Maatregelenverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen.

Agendapunt
Onderwerp

7

Besluit

De door het college ex. artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding van de financiële haalbaarheidsanalyses van de locaties
Snippenbos, Van den Vondellaan en het Jan Ligthartgebouw, te
bekrachtigen in verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische
en financiële belangen van de gemeente en derden).

Conform

Oplegging geheimhouding met betrekking tot de financiële
haalbaarheidsanalyses van de locaties voor Kleinschalig
Opdrachtgeverschap

Agendapunt
Onderwerp

8

Besluit

De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties, als bijlage
bij de Jaarrekening 2014, te bekrachtigen in verband met het belang
genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet openbaarheid van
bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de
gemeente en derden).

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot het
Meerjarenperspectief Grondexploitaties als bijlage bij de
Jaarrekening 2014

9

Verantwoording op de fractieondersteuning 2014
De fractieverantwoording en de resterende fractievergoeding van de
fracties over het jaar 2014 vast te stellen conform het overzicht
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Conform

fractieverantwoording 2014.

Agendapunt
Onderwerp

10

Besluit

De door het college ex. artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding voor de bijlagen bij het raadsvoorstel Westtribune Telstar, in
verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële
belangen van de gemeente en derden), te bekrachtigen,

Besluit tot oplegging geheimhouding m.b.t. bijlagen bij het
raadsvoorstel Westtribune Telstar

Geamendeer
d

met uitzondering van:








En toe te voegen:
met dien verstande dat onder de voorwaarde dat de raad instemt met het
raadsbesluit Westtribune Telstar, deze geheimhouding eveneens komt te
vervallen voor alle bijlagen met uitzondering van de navolgende bijlagen:
 Bijlage inzake onderhuur behorende bij de bijlage Advies DTZ
Zadelhoff Markthuurwaarde;
 Risicoanalyse
Amendement 5 van 2015 van VL en BD wordt raadsbreed aangenomen.

Mededelingen

Agendapunt
Onderwerp

Adviezen DTZ Zadelhoff:
-Markthuurwaarde Westtribune (met uitzondering van de van dit advies
deel uitmakende bijlage inzake de onderhuur);
Fiscaal advies Deloitte inzake BTW-risico
E-mail Belastingdienst;
MeerJarenOnderhoudsPlan;
Rapportage achterstalligonderhoud;
Kapitaallastenberekening;

11

Motie 6 van 2015 van VVD LGV CDA VL BD FIJ getiteld
Greenpeace stort stenen in Klaverbank
Verzoekt het college:

Aangenome
n

In aansluiting op andere gemeentes met een belang in de visserijsector
bij de verantwoordelijk Minister en Tweede Kamer actief aan te dringen
tot:
Het zo spoedig mogelijk creëren van duidelijke afspraken over de
bescherming van de Klaverbank en andere offshore Natura2000gebieden waarbij de belangen van zowel de visserijsector als de
milieubescherming worden meegenomen
 Het veroordelen van het storten van stenen door Greenpeace
vooruitlopend op breed gedragen afspraken
Motie 6 van 2015 wordt aangenomen met 20 stemmen voor (VL VVD LGV
PvdA CDA FIJ BD) en 12 stemmen tegen (D66V SP GL CU PWZ)


Mededelingen
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Agendapunt
Onderwerp

12

Motie 7 van 2015 van VL en BD getiteld Waterstof productie
als energie opslag medium
De Raad van de gemeente Velsen, bijeen in de raadsvergadering van 21
mei 2015, verzoekt het college te onderzoeken of de productie van waterstof
door middel van verwerking van overtollige elektriciteit opgenomen kan
worden in het milieubeleidsplan. Dit om op deze wijze een duurzame
energieopslag voor zonne-energie en/of windenergie mogelijk te maken. Dit
uitwerken in het milieubeleidsplan.
Motie 7 van 2015 wordt gewijzigd aangenomen met 29 stemmen voor (D66V
VL VVD LGV SP CDA FIJ GL CU BD PWZ) en 3 stemmen tegen (PvdA).

Aangenome
n
Mededelingen

Agendapunt
Onderwerp

13

Sluiting
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
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