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Opening en mededelingen:
Herdacht worden de oud raadsleden en wethouders Koen Bijl en Gerard Vosse.

Agendapunt
Onderwerp
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Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Er hebben zich drie inwoners gemeld om de Raad toe te spreken.

De heer Stoop blijkt niet aanwezig te zijn.

Het woord aan de heer Venniker die de Raad toespreekt over de
herinrichting van de Waterlelie in Velserbroek.

Als laatste is het woord aan de heer Pranger, die spreekt namens de
Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam. Het onderwerp
waarover hij spreekt zijn de ontwikkelingen rond Fort Benoorden
Spaarndam.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Mevrouw Dreijer stelt een vraag over de PGB-tarieven en de betaling van
zorgverleners

Agendapunt
Onderwerp
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Vaststellen van de agenda
Er zijn twee moties, vreemd aan de orde van de dag ontvangen.
Eén motie over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
van de fracties van D66V, LGV, BD, FIJ, PWZ, CDA, SP. De motie wordt
geagendeerd als agendapunt 9.
De tweede motie heeft als onderwerp Bedrijveninvesteringszones en is van de
fracties van D66V, PvdA, CDA, LGV en BD. Deze motie wordt geagendeerd als
agendapunt 10.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2015
De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
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Ingekomen brieven
De lijst met ingekomen brieven wordt ongewijzigd vastgesteld.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

6

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
1.Een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland op het regionaal beleidsplan
crisisbeheersing 2015 -2018.
2.In te stemmen met de strategische uitgangspunten:
-Bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht;
-Professionalisering van de crisisorganisatie;
-Versterken van samenwerking;
-Bevorderen van informatie-uitwisseling en innovatie,
voor het beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen zoals
opgenomen in het conceptbeleidsplan 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 HOVtracé niet in te willigen
•Het bezwaarschrift van 11 juli 2014, ontvangen op 14 juli 2014, van drie
Velsense burgers, gericht tegen zijn besluit van 5 juni 2014, door
verzending op 12 augustus 2014 bekend gemaakt, om het inleidend
verzoek tot het houden van een referendum over het conceptbestemmingsplan HOV-tracé niet in te willigen, ontvankelijk te verklaren;
•In heroverweging van dit besluit van 5 juni 2014 met gebruikmaking van
alle door bezwaarden aangedragen punten van bezwaar geen aanleiding
te zien dit besluit te herroepen en om dit bijgevolg ongewijzigd in stand te
laten, met andere woorden om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Het voorgesteld besluit wordt aangenomen met 22 stemmen vóór en 9
stemmen tegen (VL SP FIJ PWZ).
8

Afleggen belofte steunfractielid
Mevrouw Saskia Beths, legt de belofte af. Mevrouw Beths wordt steunfractielid
voor de fractie Beryl Dreijer.

Agendapunt
Onderwerp
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Besluit

De Raad verzoekt het college:
1. bij het maken van nieuw beleid en nieuwe regelgeving het VN-Verdrag te
betrekken;
2. actief uit te dragen dat de gemeente het VN-Verdrag toepast in al zijn
werkzaamheden.

Aangenome
n
(raadsbreed)

Motie 2 van 2015 van D66V, LGV, BD, FIJ, PWZ, CDA, SP – VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking
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Motie 3 van 2015 van D66V, PvdA, CDA, LGV en BD -

Bedrijveninvesteringszones
Besluit

De Raad verzoekt het college:
- Inspelend op de Wet BIZ de mogelijkheden van het instrument BIZ voor 1
juni 2015 actief onder de aandacht van de ondernemers in Velsen te
brengen;
- Daarbij te inventariseren wat de behoefte aan een BIZ is bij die
ondernemers;
- De Raad over de uitkomsten van deze actie en over de wijze waarop het
college dat proces eventueel wil gaan faciliteren voor 1 oktober 2015 te
informeren.
De motie wordt aangenomen met 29 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (1
VVD en PWZ).

Aangenome
n

Mededelingen
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Sluiting
De vergadering wordt om 22.38 uur gesloten.
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