BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 17 DECEMBER 2015
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

Agendapunt
Onderwerp

E.H. Zorgdrager-van Laar
A. Overbeek
S. Bart , M.T.G. Bok, R.N. van den Brink, G.K. Buist, S. Çelik, P. van Deudekom,
B.W. Diepstraten, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, B. Hageman, M.M. Hillebrink,
F.H. Kappen, A.E. Karateke, H. Kat, M. Koedijker, 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, P. Stam, R.J. Verwoort, M.G.J.E. VosVester, H. Wijkhuisen, L. de Winter, E.H. Zorgdrager-van Laar
N. Korf, J.W.M. Staats-de Vries
A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik

1
Opening en mededelingen:
Voor deze vergadering zijn een amendement (nummer 28) en zes moties (de
nummers 44 t/m 49) ingediend. :

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Er hebben zich geen inwoners gemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer De Winter stelt een vraag over de Kennemerlijn en over de brief
van bewoners rondom het missiehuis in Driehuis. De respectievelijke
portefeuillehouders beantwoorden zijn vragen (voor zover mogelijk).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Gewijzigd

3

Vaststellen van de agenda
Er is een voorstel tot wijziging van de agenda ontvangen. De heer Buist doet een
ordevoorstel om agendapunt 18 'Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord
verhoogde asielinstroom' naar voren te halen op de agenda. De raad gaat
hiermee akkoord. Het agendapunt wordt behandeld voor agendapunt 6.
Het amendement 28 wordt behandeld bij agendapunt 9. Motie 44 wordt
behandeld bij agendapunt 6. De moties vreemd aan de orde van de dag worden
aan het einde van de vergadering toegevoegd, echter voor de installatie van het
nieuwe steunfractielid van de LGV..

Agendapunt
Onderwerp

4

Besluit

Er is een voorstel tot verandering van de besluitenlijst van 26 november 2015 bij
de griffier ingediend (conform artikel 14 van het Reglement van Orde). Het betreft
de opname van de geamendeerde tekst van agendapunt 11 in de besluitenlijst.
Dit is inmiddels gebeurd.
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Gewijzigd

Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 9 en 26
november 2015

151217-raad-besluitenlijst

Met deze wijziging zijn de notulen en besluitenlijsten van 9 en 26 november 2015
vastgesteld.
Agendapun
t
Onderwerp

5

Besluit

De lijst met ingekomen brieven wordt vastgesteld.

Ingekomen brieven

Conform
Agendapunt
Onderwerp

6

Besluit

Het startdocument Velserend vast te stellen.

Startdocument Velserend

Conform
Mededelinge
n

- De SP stemt tegen het voorgenomen raadsbesluit.
- Motie 44 van 2015 wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 12
stemmen tegen (VVD LGV PvdA FIJ).

Agendapunt
Onderwerp

7

Besluit

1. De Welstandsnota 2015 gemeente Velsen vast te stellen.
2. De Welstandnota 2006 gemeente Velsen in te trekken.
3. De besluiten onder 1 en 2 de dag na bekendmaking in werking te laten
treden.

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Welstandsnota 2015

8

Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022
1. Het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 vast te stellen.
2. Het Masterplan Onderwijshuisvesting 2010-2017 in te trekken.

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Geamendeer
d

9
Vangnetregeling bijstandsbudget 2015
Akkoord te gaan met de maatregelen van het college om tot een
reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen, zoals
beschreven in de globale analyse BUIG 2015, met dien verstande dat
wordt toegevoegd als maatregel:
- Social Return
De gemeente Velsen past Social Return toe bij alle opdrachten boven
de € 193.000,-. Social return houdt in dat een gedeelte van de
opdrachtsom wordt besteed aan het in dienst nemen van (langdurig)
werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier.
De opdrachtnemer krijgt de verplichting opgelegd om 5% van de
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opdrachtsom te besteden aan de doelgroep. Nadat de opdracht is
gegeven, wordt met de opdrachtnemer een prestatieafspraak gemaakt
over de invulling. De opdrachtnemer geeft aan op welke wijze invulling
gegeven wordt. Vanaf 2016 gaan wij met een aantal grote
opdrachtnemers in de regio gestructureerde afspraken maken over een
meer duurzame invulling en het scholen van kandidaten. Dus niet per
opdracht of per geval maar doorlopend, voor meerdere jaren.
Bovendien zal veel aandacht geschonken worden aan het geven van
scholing aan en het plaatsen van werkzoekenden bij de aanleg van de
nieuwe sluis.

Mededelingen

- Amendement 28 van 2015 wordt raadsbreed aangenomen.
- De SP stemt tegen het voorgesteld raadsbesluit.

Agendapunt
Onderwerp

10

Besluit

In te stemmen met het opheffen per 1 augustus 2016 van de openbare
basisschool De Molenweid onder gelijktijdige samenvoeging met openbare
basisschool De Duinroos, beide gelegen te Velserbroek.

Conform

Fusie openbare basisscholen De Molenweid en De Duinroos per 1
augustus 2016

Agendapunt
Onderwerp

11

Besluit

1. Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief), aangezien de raad geen
bevoegdheden meer inbrengt.

Conform

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

2. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum te wijzigen.

Agendapunt
Onderwerp

12

Besluit

I.

Conform

Artikel 1.9 Afwijkingsbevoegdheid

Wijziging Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
De Algemene Subsidieverordening Velsen 2013 te wijzigen met het
toevoegen van artikel 1.9, dat als volgt luidt:

Indien het college subsidie verstrekt voor activiteiten, die mede door andere
bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan het college afwijken van de bij of
krachtens deze verordening aan de subsidie te verbinden verplichtingen, voor
zover dit wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die
andere bestuursorganen opgelegde of op te leggen verplichtingen, en
daardoor het belang met het oog waarop die verplichtingen zouden moeten
worden opgelegd, niet onevenredig wordt geschaad.
II.

Dit besluit in werking te laten treden één dag na publicatie.

Pagina
3
151217-raad-besluitenlijst

Agendapunt
Onderwerp

13

Besluit

Het geactualiseerde normenkader 2015 vast te stellen.

Actualisatie normenkader voor de accountantscontrole op de
jaarstukken 2015

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

14

Verordening op de fractieondersteuning 2015
1. Vast te stellen de Verordening op de fractieondersteuning 2015.
2. De Verordening op de fractieondersteuning 2006 in te trekken.
3. De Verordening op de fractieondersteuning 2015 treedt in werking per 1
januari 2016.

Agendapunt
Onderwerp

15

Besluit

De raadsleden B.W. Diepstraten en J.M. Poen te benoemen als lid van de
agendacommissie Velsen.

Benoeming van twee leden van de Agendacommissie Velsen

Conform
Agendapunt
Onderwerp

16

Besluit

De heer J.E. van der Boon met ingang van 18 januari 2016 te herbenoemen
voor een periode van vier jaar als externe voorzitter van de
Rekenkamercommissie.

Conform

Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Velsen

Agendapunt
Onderwerp

17

Besluit

In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om een positieve
stem uit te brengen over het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde
Asielinstroom.

Conform

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord verhoogde
asielinstroom

Mededelinge
n

Tegen het voorgesteld raadsbesluit stemmen BD en de SP.

Agendapunt
Onderwerp

18

Besluit

De motie wordt ingetrokken.

Motie 45 van 2015 van de SP - Code verantwoordelijk marktgedrag
thuisondersteuning

Ingetrokke
n
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Agendapunt
Onderwerp

19

Besluit

De Raad verzoekt het college om:
 samen met de IJmond-colleges van B&W in de richting van
Rijkswaterstaat te bepleiten dat er bij de (her-)opening van de
Velsertunnel een hardloopwedstrijd, eventueel gekoppeld met een
wandeling en/of fietstocht, wordt georganiseerd.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.

Aangenome
n
Mededelingen

Motie 46 van 2015 van D66V e.a. – hardloopwedstrijd
Velsertunnel

Agendapunt
Onderwerp

20

Besluit

De Raad verzoekt het college:
 Vóór het behandelen van de Perspectiefnota 2016 te komen met
een plan van aanpak om in 2016 één of meerdere proeven te starten
met het gescheiden ophalen van plastic afval aan huis;
 Hierbij de resultaten en wensen uit de sessie over VANG van 15
april 2015 te benutten, maar ook nieuwe marktontwikkelingen in
overweging te nemen;
 Te komen met een dekkingsvoorstel voor deze proefperiode bij de
Perspectiefnota 2016 indien dit niet kan worden gevonden binnen de
bestaande budgetten voor VANG;
 De proef te evalueren en de resultaten mee te nemen bij de transitie
in het kader van VANG, inclusief het informeren van de raad.
De motie wordt aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen
(CDA),

Aangenome
n

Mededelingen

Motie 47 van 2015 van VVD e.a. - Proef met afvalscheiding in het
kader van VANG’

Agendapunt
Onderwerp

21

Besluit

De Raad verzoekt het college:
Om te onderzoeken of Velsen de blijverslening kan gaan aanbieden aan
bewoners die woningaanpassingen willen uitvoeren met als doel zo lang
mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen.

Aangenome
n
Mededelingen

Motie 48 van 2015 van PvdA e.a. Verstrekken blijverslening via
het stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het langer
zelfstandig kunnen wonen van senioren’

De motie wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen
(VL VVD CDA FIJ BD).

Agendapunt
Onderwerp

22

Besluit

De motie wordt ingetrokken.

Motie 49 van 2015 van LGV e.a. - startersleningen

Ingetrokke
n
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Agendapunt
Onderwerp

23

Afleggen belofte steunfractielid LGV
De heer Milco Kwant wordt steunfractielid voor de fractie van de LGV. Hij legt
de belofte af..

Agendapunt
Onderwerp

24

Sluiting
De vergadering wordt om 22.17 uur gesloten.
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