SCHRIFTELIJKE OPROEP VOOR HET
RAADSPLEIN VELSEN

12 FEBRUARI 2015
21.15 uur
Gemeentehuis Velsen

Raadsvergadering
Punt
Onderwerp
1
Opening en mededelingen
2
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3
Vaststellen van de agenda
4
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2015
5
Lijst van aan de raad gerichte brieven
6
Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
7
Besluit op bezwaar naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen het
besluit van 5 juni 2014 om een inleidend verzoek tot het houden van een
referendum over het concept-bestemmingsplan HOV-tracé niet in te willigen
8
Afleggen belofte steunfractielid
9
Sluiting
De burgemeester,
F.M. Weerwind

*Inspreken bij het Actualiteitenuurtje
De raadsvergadering begint in het algemeen met een actualiteitenuurtje waar u als inwoner van
Velsen de kans krijgt om een onderwerp dat actueel is, onder de aandacht te brengen van de
raadsleden. Over onderwerpen die op de raadsagenda staan kan niet worden ingesproken. De
raadsleden kunnen een inhoudelijke reactie geven op het onderwerp of een voorstel doen voor
verdere behandeling. Zo kan de raad aan het college vragen het onderwerp af te handelen en
hierover de raad te berichten. Ook kan de raad besluiten dat het onderwerp in een sessie aan
de orde zou moeten komen. Soms wordt het onderwerp ook voor kennisgeving aangenomen
zonder dat er direct verdere actie op volgt.
U krijgt, als inspreker, twee minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken. Als u wilt
inspreken meldt u zich dan van te voren aan (uiterlijk de woensdag 16.00 uur voorafgaand aan
de vergadering) bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255 567502 of via e-mail:
griffie@velsen.nl. U wordt geïnformeerd door de griffie als er te veel aanmeldingen zijn of als er
andere redenen zijn om niet aan uw verzoek om in te spreken te voldoen.
Er kan niet worden ingesproken over:
• een agendapunt van de raadsvergadering
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat
of heeft opengestaan;
• over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;

• aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

