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Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
De vergadering wordt geopend; mw. Staats is afwezig.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord: Niemand heeft zich aangemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
Sige Bart. Onderwerp: het nieuw komende VVV kantoor in IJmuiden.
Bram Diepstraten. Onderwerp: de uitspraak van de bestuursrechter in
Haarlem inzake lichtmasten van Tennispark Brederode in Santpoort-Zuid.
Nathanael Korf. Onderwerp: het bezwaarschrift dat gisteren is ontvangen van
de bewoners van de Dijkzichtlaan in Santpoort-Noord (bij deze mail
gevoegd).
Beryl Dreijer. Onderwerp: de brand in het havengebied en Project Fabricius.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

3

Vaststellen van de agenda
Er zijn 4 amendementen ingediend en 2 moties. Voor agendapunt 8 zijn 2
amendementen en 1 motie ingediend. Voor agendapunt 9 is er 1 motie
ingediend en voor agendapunt 11 zijn 2 amendementen ingediend.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt
Onderwerp

4

Besluit

De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 29 oktober 2015
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 oktober 2015

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5

Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Conform
Opmerkingen n.v.t.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

6

3e Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009
De verordening tot 3e wijziging, van de Afvalstoffenverordening Velsen
2009, als volgt vast te stellen:
Artikel I Wijziging verordening
De Afvalstoffenverordening Velsen 2009 wordt als volgt gewijzigd:
A. De titel van artikel 2 komt als volgt te luiden:
Vestiging uitsluitend recht en aanwijzing inzameldienst en andere
inzamelaars
B. Artikel 2 lid 1 komt als volgt te luiden:
Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanbestedende dienst een
uitsluitend recht verlenen als bedoeld in artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet
2012 voor het verrichten van activiteiten in het kader van de uitvoering van
afvalbeheertaken die op grond van de Wet Milieubeheer aan de gemeente
zijn opgedragen, alsmede voor het reinigen van de openbare ruimten, het
bestrijden van gladheid en het bestrijden van plaagdieren;
C. Artikel 2 lid 2 komt als volgt te luiden:
Naast het verlenen van het in het eerste lid van artikel 2 lid 1 genoemde
uitsluitend recht kunnen burgemeester en wethouders personen of
instanties aanwijzen die zijn belast met het ter uitvoering van de wet en
deze verordening afzonderlijk inzamelen van categorieën van huishoudelijke
afvalstoffen.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële
bekendmaking van dit besluit.

Opmerkingen

n.v.t.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

7

Keuzenota maatregelen Meerjarenbegroting IJmond Werkt!
Ten behoeve van een sluitende meerjarenbegroting IJmond Werkt! in te
stemmen met de volgende 2 maatregelen uit categorie 2 van de Keuzenota
maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt!:
- Geen begeleiding regulier en loonkostensubsidie voor nietuitkeringsgerechtigden (nuggers)
- Alleen perspectiefrijken naar IJmond Werkt!
n.v.t.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Bestemmingsplan Velsen-Noord
1. de nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘VelsenNoord’ vast te stellen;
2. het bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’ met identificatienummer:
NL.IMRO.0453. BP0400VELSENNOORD1-R001 gewijzigd vast te
stellen, conform de nota behandeling van zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan ‘Velsen-Noord’;
3. Besluitpunt 2 vast te stellen, met dien verstande dat in de plantekst
(pagina 40 en 41) worden verwijderd de passage “Him Chemie –
Wijkermeerweg 146 Dit bedrijf is onlangs failliet verklaard. De
vergunning voor de opslag en gebruik van de gevaarlijke stoffen geldt
echter nog wel. De vergunde bedrijfssituatie zorgt voor PR- en GR
contouren. Deze contouren zijn opgenomen in het rapport “Rapport
inzake HIM Chemie milieuvergunning PGS 15-opslag” (AVIV, 2010). In
de contour liggen – voor wat betreft dit plangebied “Velsen-noord” geen
(beperkt) kwetsbare objecten in de (rode) PR 10-6/jaarcontour” en de
bijbehorende figuur 2 en de passage “Het invloedsgebied bedraagt 246
meter. Het groepsrisico is uiterst laag (minder dan 10 doden)”.

Geamendeer
d

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Amendement 24 van 2015 van Velsen Lokaal wordt verworpen met 17
stemmen tegen en 15 stemmen voor.
Amendement 25 van 2015 van Velsen Lokaal, LGV, Fractie BD en
ChristenUnie wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 15 stemmen
tegen.
Motie 42 van 2015 van Velsen Lokaal wordt verworpen met 21 stemmen
tegen en 11 stemmen voor.

9

Milieubeleidsplan 2015-2020
Het Milieubeleidsplan 2015-2020 gemeente Velsen vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

Motie 43 van 2015 van Velsen Lokaal, SP, Fractie BD en ChristenUnie is
niet in stemming gebracht.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Conform

1.

Tweede bestuursrapportage 2015 Velsen
De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen, inclusief:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opmerkingen

de wijziging van de begroting 2015, met de bedragen zoals
opgenomen in bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma;
een onttrekking te doen aan de algemene reserve van € 830.000 ter
dekking van het negatieve saldo van de 2e Bestuursrapportage
2015;
de doelstelling van de reserve Personeel en organisatie uit te
breiden en deze reserve ook in te zetten voor toekomstige
verplichtingen Individueel Keuze Budget;
de tenaamstelling van de reserve WWB te wijzigen in reserve
Participatiewet;
een bedrag aan de reserve Personeel en organisatie te doteren van
€ 786.000, ter dekking van de incidentele extra salarislast in
verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget;
de in de Begroting 2015 opgenomen onttrekking aan de reserve
Participatiewet (voorheen reserve WWB) te verlagen met een
bedrag van € 369.000;
een bedrag van € 53.000 te doteren aan de reserve voertuigen als
aanvulling op het tekort saldo van de reserve;
een onttrekking aan de reserve Woonfonds te doen van € 229.000
ter dekking van de kosten van de parkeervoorzieningen
Keetberglaan;
de saldi van de voorzieningen Wegen, Straatwerk ow en
Waterwerken per 1 januari 2015 vrij te laten vallen en de saldi toe te
voegen aan de reserve Openbare ruimte;
de onderhoudsvoorzieningen: Wegen, Straatwerk ow en
Waterwerken op te heffen;
de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen Wegen, Straatwerk
ow en Waterwerken om te zetten naar dotaties aan de reserve
Openbare ruimte;
in afwijking van de nota investeren en afschrijven het
drempelbedrag voor het investeren van voertuigen met ingang van
1 januari 2015 te verhogen naar € 50.000;
In afwachting van de wijziging van het Besluit Begroten en
Verantwoorden (BBV) akkoord te gaan met uitstel van behandeling
van een geactualiseerde nota investeren en afschrijven.

Mondeling amendement van de portefeuillehouder op besluitpunt 12

Agendapunt
Onderwerp

11

Besluit

1.De verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Velsen 2016
met ingang van 1 december 2015 vast te stellen , met dien verstande; dat
de tekst op pagina 16 luidende “Artikel 23” wordt vervangen door “Artikel
24”. en dat op pagina 16 tussen artikel 22 en artikel 24 de volgende tekst
wordt toegevoegd:

Geamendeer
d

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Velsen 2016

“artikel 23:Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere (individuele) gevallen ten gunste van de
belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien
toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende
aard zou kunnen leiden.”

2.De verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Velsen 2015
met ingang van 1 december 2015 in te trekken.

Opmerkingen

Amendement 26 van 2015 van Velsen Lokaal, GroenLinks en fractie BD
wordt verworpen met 20 stemmen tegen en 12 stemmen voor.
Amendement 27 van 2015 van Velsen Lokaal, LGV, fractie BD en
ChristenUnie wordt geamendeerd aangenomen met 17 stemmen voor
en 15 stemmen tegen.

Agendapunt
Onderwerp

12

Afleggen eed steunfractielid
Mw. Elsa Waljaards, steunfractielid van de ChristenUnie, legt de eed af.

Opmerkingen
Agendapunt
Onderwerp

n.v.t.
13
Sluiting

