SCHRIFTELIJKE OPROEP VOOR HET
RAADSPLEIN VELSEN

18 JUNI 2015, 19.30 uur
DE VERGADERING WORDT OM 23.00 UUR GESCHORST TOT

25 JUNI 2015, 19.30 UUR
Gemeentehuis Velsen

Raadsvergadering
Afgehandelde agendapunten op 18 juni 2015
Punt
Onderwerp
1
Opening en mededelingen
2
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3
Vaststellen van de agenda
4
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2015 – agendapunt
vervallen
5
Lijst van aan de raad gerichte brieven – agendapunt vervallen
6
Perspectiefnota 2015 Velsen – algemene beschouwingen
Besluitvorming
7
Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2015
9
Bestemmingsplan Spaarnwoude
10
Kunstencentrum Velsen
11
1e Bestuursrapportage 2015
12
Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
13
Verordening Sail
14
Perspectiefnota 2015
 Reactie college op algemene beschouwingen
15
Schorsing van de vergadering tot 25 juni 2015

Agendapunten vervolg raadsvergadering op 25 juni 2015
Punt
8
9
12
11
14
15

Onderwerp
Besluitvorming
Impulsprojecten Visie op Velsen
Bestemmingsplan Spaarnwoude
Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
1e Bestuursrapportage 2015
Debat, gevolgd door besluitvorming
Perspectiefnota 2015
 Debat
Sluiting

*Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje (inwoners krijgen daar elk 2 minuten de tijd om de
Raad toe te spreken), meldt u zich dan vooraf aan bij de Raadsgriffie via telefoonnummer 0255567502 of via mail griffie@velsen.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 17 juni, 16.00 uur.
Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwoners die actuele zaken aan de orde willen stellen. Het
inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan. Het moet gaan over zaken
waar de gemeenteraad iets aan kan doen, dus geen klachten of bezwaren over genomen besluiten,
daar zijn specifieke procedures voor.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien
deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De burgemeester,
F.M. Weerwind

