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Opening en mededelingen:
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom en deelt mee dat de heren J.P. van
Ikelen en F.H. Kappen afwezig zijn.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:

Geen aanmeldingen
Vragenhalfuurtje raadsleden:

Dhr. Diepstraten stelt vragen over het onderwerp: ‘Verkeerschaos
afsluiting Parkweg zaterdag 13 juni’
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Gewijzigd

Agendapunt
Onderwerp

3

Vaststellen van de agenda
De agendapunten 4 en 5 vervallen:
 Agendapunt 4, omdat er nog geen notulen zijn.
 Agendapunt 5, omdat er geen afhandelvoorstel is aangeleverd.
De agendapunten 8, 9, 11 en 12 worden behandeld op 25 juni
Dat betekent dat op 18 juni, naast agendapunt 6 Perspectiefnota, de
volgende agendapunten worden behandeld:
7. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden
2015
10. Kunstencentrum Velsen
13. Verordening Sail
4

Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2015
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De notulen van 11 juni zijn nog niet gereed.
Agendapunt
vervalt

Agendapunt
Onderwerp
Agendapunt
vervalt
Agendapunt
Onderwerp

5

Ingekomen brieven
Het afhandelvoorstel voor de ingekomen stukken is niet door de
agendacommissie vastgesteld. Vandaar dat deze ook niet is aangeboden.

6

Perspectiefnota 2015 Velsen – algemene beschouwingen
De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en financieel kader voor de begroting
2016 die later dit jaar door de gemeenteraad zal worden behandeld. De
perspectiefnota geeft een overzicht van beleidsontwikkelingen, prioriteiten en
voorstellen met financiële consequenties voor de komende jaren. Het financieel
perspectief laat zien dat er geen sprake is van een sluitende meerjarenbegroting.
Gelet op het feit dat in de perspectiefnota nog niet de informatie van de
meicirculaire is verwerkt, moet de gepresenteerde trend als voorlopig worden
bestempeld. De algemene beschouwingen van alle fracties staan op de website
raad.velsen.nl

Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

7
Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2015
1. Artikel 15 van de Regeling kunstcommissie, artikel 6 van de Verordening op de
Rekenkamercommissie, artikel 13 van de Regeling Commissie Naamgeving
openbare ruimte en artikel 18 van de Regeling voor de Commissie
Bezwaarschriften te laten vervallen voor zover de verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden Gemeente Velsen 2015 hierin voorziet.
2. Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden Gemeente Velsen 2015.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

10
Kunstencentrum Velsen
1. Een bedrag van € 200.000 ter beschikking te stellen aan het Kunstencentrum
Velsen (KCV) ter dekking van de reorganisatiekosten in 2013 en 2014;
2. Dit bedrag te dekken uit het bestedingsvoorstel KCV van € 200.000 zoals
opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2014.

Conform

Agendapunt
Onderwerp

3. In de 1e bestuursrapportage 2015 een bedrag van maximaal € 50.000 op te
nemen ter dekking van de reorganisatiekosten van het KCV in 2015.
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Vaststellen van de verordening Sail
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Besluit

Vast te stellen de Verordening Sail gemeente Velsen.

Conform

SCHORSING OM 23.00 UUR TOT DONDERDAG 25 JUNI 2015,
19.30 uur
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VERVOLG VAN DE GESCHORSTE RAADSVERGADERING VAN 18 JUNI
2015, VOORTGEZET OP 25 JUNI 2015
Openbare raadsvergadering van 18 juni 2015 voortgezet op 25 juni 2015
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

Onderwerp

F.M. Weerwind
A. Overbeek
S. Bart , R.N. van den Brink, G.K. Buist, S. Çelik, P. van Deudekom, B.
Diepstraten, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, B. Hageman, M.M. Hillebrink, F.H.
Kappen, A. Karateke, H. Kat, M. Koedijker, N. Korf, R.A. van Koten, L. Kwant, T.
Mastenbroek-Wesseling, C. Ockeloen, J.M. Poen, C.M. Sintenie, S. Scholts, T.M.
da Silva Marcos, I. Sitompul, S. Smeets, J.W.M. Staats-de Vries, P. Stam, R.J.
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A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, F.M. Weerwind

Opening van de geschorste vergadering van 18 juni 2015
-De volgende agendapunten, zoals afgesproken op 18 juni jl. staan vanavond op
de agenda:
- Impulsprojecten Visie op Velsen (agendapunt 8)
- Bestemmingsplan Spaarnwoude (agendapunt 9)
- Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen (agendapunt 12)
- 1e Bestuursrapportage (agendapunt 11)
- Afronding Perspectiefnota 2015 (agendapunt 6 / 14)
De raadsleden gaan akkoord met deze volgorde.
-Voor de agendapunten 8, 9 en 12 zijn amendementen ingediend:
-Voor de perspectiefnota zijn 5 amendementen en 16 moties ingediend.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Geamendeer
d
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Impulsprojecten Visie op Velsen
1. Voor de Impulsprojecten Visie op Velsen een initiatiebudget vast te
stellen, bestaande uit:
- Techport IJmond - €350.000;
- Havenkwartier - €60.000;
- Citymarketing en Rauw aan Zee - €170.000;
- op de kaart zetten / exposure - €50.000;
en dit initiatiebudget (totaal €630.000) te dekken uit de Reserve Visie
op Velsen.
2. De resterende middelen uit de Reserve Visie op Velsen te reserveren als
het vervolgbudget voor de Impulsprojecten Visie op Velsen.
3. In bijlage nummer 2 van het raadsvoorstel, getiteld ‘nadere toelichting op
de Impulsprojecten Visie op Velsen’ op pagina 10 toe te voegen ‘en
streetart.’ aan de zin “Een integraal plan laten opstellen voor de belangrijke
toegangswegen en knooppunten in IJmuiden. Daarin staat aangegeven op
welke locatie wat voor voorziening gewenst is zoals verrekijkers, “rauwe”
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banken, banieren, herkenbare elementen en/ of landmarks, bebording.”

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Amendement 7 van 2015 over ‘Street art’ van de LGV wordt raadsbreed
aangenomen.
9
Bestemmingsplan Spaarnwoude
1. De nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Spaarnwoude vast te stellen;

Conform

2. Het bestemmingsplan Spaarnwoude met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1.O001 gewijzigd vast te stellen,
conform de nota behandeling van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Spaarnwoude;

Opmerkingen

Amendement 8 van 2015 over ‘Ligplaats Spaarnwoude’ van BD en FIJ
wordt verworpen. Tegen stemden PvdA, CDA, VVD, D66Velsen, LGV.

Agendapunt
Onderwerp
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Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
1.De programmaverantwoording 2014 en de programmarekening 2014 vast te
stellen;
2.de voorzieningen en reserves overeenkomstig overzicht A op te heffen of in
te stellen;
3.akkoord te gaan met de mutaties in de reserve zoals aangegeven in
overzicht B;
4.het Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 2014 van € 239..000
negatief vast te stellen;
5.het Gerealiseerde resultaat 2014 van € 6.165.000 vast te stellen;
6.het Gerealiseerde resultaat 2014 van € 6.165.000 te bestemmen conform de
voorstellen zoals aangegeven in overzicht C;
7.de kredieten, genoemd in overzicht D ter beschikking te stellen t/m 31
december 2015;
8.de reserve Boekwaarde Bosbeekschool op te heffen (zonder saldo):
9.de voorziening Privatisering bejaardentehuizen op te heffen (zonder saldo);
10.de aanbevelingen uit het advies van de rekenkamercommissie Velsen dd.
11 juni 2015 over te nemen, het college hierbij opdracht te geven de
genoemde aanbevelingen uit te voeren en de gemeenteraad elk half jaar te
informeren over de voortgang.

Besluit

Geamendeer
d

Overzicht A – De reserves en voorzieningen overeenkomstig de van
toepassing zijnde regelgeving in te stellen of op te heffen:
1.De voorziening Onderhoud voertuigen per 1 januari 2014 op te heffen;
2.Een reserve Voertuigen in te stellen met als bestedingsdoel het egaliseren
van de kosten van onderhoud en vervanging van voertuigen;
3.De voorziening Onderhoud openbare verlichting per 1 januari 2014 op te
heffen;
4.De voorziening Onderhoud groen per 1 januari 2014 op te heffen;
5.Een reserve Onderhoud openbare ruimte in te stellen met als
bestedingsdoel het egaliseren van de kosten van het onderhoud in de
openbare ruimte;
6.De voorziening Onderhoud binnensportaccommodaties per 1 januari 2014
op te heffen.
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7.De voorziening Onderhoud buitensportaccommodaties per 1 januari 2014 op
te heffen.
8.Een reserve Sportaccommodaties in te stellen met als bestedingsdoel het
egaliseren van de kosten van onderhoud van de sportaccommodaties en
vervanging van het materiaal van de sportaccommodaties.
9.Een voorziening Rioolinvesteringen in te stellen met als doel de in de
rioolheffing opgenomen bedragen voor nog niet bestede rioolinvesteringen te
egaliseren;
10.Een reserve Afvalstoffenheffing in te stellen met als doel de voor- en
nadelen in de exploitatie van het ophalen en verwijderen afval te egaliseren.
Overzicht B- Mutaties in de reserves die al verwerkt zijn in het gerealiseerde
resultaat, waarvoor achteraf toestemming wordt verleend:
1. Een bedrag van € 5.312.000 te reclassificeren van de reserve Riolering
naar de voorziening Rioolinvesteringen.
Overzicht C – Het Gerealiseerde resultaat 2014 ad € 5.172.000 als volgt te
bestemmen:
1.Een bedrag van € 701.000 toe te voegen aan de reserve Schadevergoeding
de Mel;
2.Een bedrag van € 414.000 toe te voegen aan de reserve Riolering;
3.Een bedrag van € 373.000 toe te voegen aan de reserve Afvalstoffenheffing;
4.Een bedrag van € 966.800 toe te voegen aan de reserve
Beleidsspeerpunten.
In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen
reeds in de begroting 2014 waren opgenomen maar die in 2014 om diverse
redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft:
- Armoedebeleid
€ 151.300
- Centrum Jeugd en gezin
€ 120.000
- Schuldhulpverlening
€
18.000
- JOP
€
15.000
- Kunstencentrum
€ 200.000
- Welstandsnota
€
20.000
- Bouwvergunningen
€
30.000
- Onderzoek wonen en netwerkbijeenkomsten
€
47.000
- Landschapsbeleidsplan
€
68.000
- Structuurvisie
€ 184.000
- Opleidingsbudget raad
€
18.500
- GBA
€
95.000
Genoemde speerpunten worden in 2015 uitgevoerd. Aan de raad zal een
separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te geven.
5.Het in het Gerealiseerde resultaat 2014 verwerkte vrijgevallen bedrag €
323.000 van de voorziening Onderhoud voertuigen toe te voegen aan de
reserve Voertuigen.
6.Het in het Gerealiseerde resultaat 2014 verwerkte vrijgevallen bedrag van €
486.000 van de voorziening Onderhoud openbare verlichting en voorziening
Onderhoud groen toe te voegen aan de reserve Onderhoud openbare ruimte.
7.Het in het Gerealiseerde resultaat 2014 verwerkte vrijgevallen bedrag van €
993.000 van de voorziening Onderhoud binnensportaccommodaties en
voorziening Onderhoud buitensportaccommodaties toe te voegen aan de
reserve Sportaccommodaties.
8.Een bedrag van € 13.000 te onttrekken aan de reserve Burgerparticipatie,
ter dekking van de in 2014 gemaakte kosten Burgerparticipatie.
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9.In afwijking op de kadernota grondbeleid 2012 de Algemene reserve
grondbedrijf niet aan te vullen tot het maximale bedrag van € 3.010.000, maar
een bedrag van € 1.921.200 toe te voegen aan deze reserve.

Opmerking

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform

Overzicht D - Overzicht kredieten die beschikbaar gesteld worden t/m 2015:
De onderstaande kredieten zijn meer dan 2 jaar geleden verstrekt. Voor de
uitvoering van de werkzaamheden wordt gevraagd deze ter beschikking te
stellen tot en met 31 december 2015. Dit betreft:
- Nieuwbouw Het Terras
€
48.360
- Herinrichting IJmuiderstraatweg (diversen)
€
82.181
- Speelplan 2012
€ 115.247
- Bergingsriool IJmuiderstraatweg
€ 1.018.861
- Voorbereiding industriegebied IJmuiden-West
€ -18.300
- Nieuwbouw wijkpost Amsterdamse weg
€ 354.000
Amendement 9 van 2015 over ‘advies RKC’ van VVD VL FIJ PWZ D66V
SP PvdA CU BD GL LGV wordt raadsbreed aangenomen.
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1e Bestuursrapportage 2015
De 1e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen inclusief:
1. Het opnemen in de begroting 2015 van de posten overeenkomstig overzicht
A voor een bedrag van € 966.800, met als dekking een onttrekking aan de
reserve Beleidsspeerpunten van € 966.800;
2. de wijziging van de begroting 2015 met een bedrag van € 13.000 voor
Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota, zoals opgenomen in
bijlage 1;
3. de wijziging van de begroting 2015 met een bedrag van € 509.000 voor
Overige ontwikkelingen 2015, zoals opgenomen in bijlage 2;
4. de onttrekking aan de reserve WWB voor € 463.000 ter dekking van de
kosten uitvoering Inkomensondersteuning;
5. de onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor € 2.000 ter dekking van
de kosten van startersleningen;
6. de onttrekking aan de reserve Burgerparticipatie voor € 25.000 ter dekking
van de kosten van het web care systeem;
7. de onttrekking aan de reserve Bestrijding hondenoverlast van € 26.000;
8.
de onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van € 14.000 ter dekking
van de resterende kosten van het Kust Informatie als Innovatiecentrum;
9.
de onttrekking aan de Algemene reserve van € 32.000 om het negatieve
saldo van de begroting 2015 te dekken;
10.
de onttrekkingen te begroten uit de nieuw ingestelde reserves van in
totaal € 387.000 en deze budgetten beschikbaar te stellen in programma 7
Openbare Ruimte en de Bedrijfsvoering, overeenkomstig overzicht B;
11.
de onttrekking aan de Algemene Reserve voor een bedrag van €
800.000 en deze te doteren aan de reserve WWB;
12.
Het aanpassen van de (financiële) autorisatieniveaus in programma 2,
overeenkomstig de vastgestelde doelenboom, zoals opgenomen in bijlage
3.
Overzicht A – Vrijgeven van een bedrag van € 966.800 uit de reserve
Beleidsspeerpunten.
Bij de besluitvorming van de jaarstukken 2014 is ten laste van het
Gerealiseerde resultaat 2014 een bedrag van € 966.800 gedoteerd aan de
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reserve Beleidsspeerpunten. Dit betreft bedragen die in de begroting 2014
waren opgenomen, maar in 2014 om diverse redenen niet (geheel) tot
uitvoering zijn gekomen. Onder voorbehoud van deze besluitvorming bij de
jaarstukken 2014, wordt voorgesteld om dit bedrag vrij te geven en op te nemen
in de begroting 2015, dit betreft:
- Armoedebeleid
- Centrum Jeugd en gezin
- Schuldhulpverlening
- JOP
- Kunstencentrum
- Welstandsnota
- Bouwvergunningen
- Onderzoek wonen en netwerkbijeenkomsten
- Landschapsbeleidsplan
- Structuurvisie
- Opleidingsbudget raad
- GBA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

151.300
120.000
18.000
15.000
200.000
20.000
30.000
47.000
68.000
184.000
18.500
95.000

Overzicht B – Onttrekking aan bij de jaarrekening ingestelde reserves
In de besluitvorming over de Jaarstukken 2014 is ondermeer opgenomen het
instellen van een reserve Voertuigen en een reserve Onderhoud openbare
ruimte. Onder voorbehoud van deze besluitvorming, wordt voorgesteld de
onderstaande onttrekkingen op te nemen in de begroting 2015. Deze komen
voort uit het onderhoudsplan 2015 en zijn ter dekking van de verwachte extra
uitvoeringskosten in programma 7 Openbare ruimte en de Bedrijfsvoering. Dit
betreft:
- reserve Voertuigen
- reserve Onderhoud openbare ruimte

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d

Mededelingen

€
€

136.000
251.000
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Perspectiefnota 2015 Velsen
a. De autonome beleidsontwikkelingen uit de perspectiefnota, als
opgenomen in de bij dit besluit behorende overzicht Autonome
ontwikkelingen, als kader voor de programmabegroting 2016 en het
meerjarenperspectief te nemen; met inachtneming van het
meerjarenperspectief zoals beschreven in de perspectiefnota 2015;
b. De voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen
zoals deze zijn opgenomen in de bij dit besluit horende overzicht
Nieuw beleid en rekening houdend met wat over die punten is
besproken tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de
raadsvergaderingen van 18 en 25 juni 2015 als kader voor de
begroting 2016 en als intentie voor het meerjarenperspectief te
nemen, voor zover de financiële ruimte dat toelaat.
c. Voor de voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen, binnen
de begroting, budget te zoeken voor EUR 300.000 aan nieuw beleid,
zonder dat dit leidt tot lastenverhogingen voor de inwoners en
bedrijven van Velsen. Eventuele voorstellen hiertoe zullen bij de
behandeling van de begroting worden voorgelegd aan de raad.
 Amendement 10 van 2015 over ‘Autonome beleidsontwikkelingen’ van
BD wordt verworpen met 27 stemmen tegen (FIJ SP PvdA CDA VVD
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PWZ CU D66V GL LGV) en 5 voor (VL BD)
Amendement 11 van 2015 over ‘Hulp bij het huishouden’ van VL PWZ
BD en SP wordt verworpen met 22 stemmen tegen (PvdA CDA VVD
CU D66V GL LGV) en 10 voor (VL, FIJ, SP, PWZ BD).
Amendement 12 van 2015 over ‘Prioritering nieuw beleid’ van PvdA
D66V CU LGV GL VVD PWZ CDA BD VL FIJ en SP wordt raadsbreed
aangenomen.
Amendement 13 van 2015 over ‘Leerwerkbedrijven’, van VL BD en
FIJ wordt verworpen met 27 stemmen tegen (SP PvdA CDA VVD
PWZ CU D66V GL LGV BD) en 5 stemmen voor (VL FIJ).
Amendement 14 van 2015 over ‘Financiering nieuw beleid’ van VVD
LGV PvdA VL FIJ BD D66V wordt raadsbreed aangenomen.
Motie 9 van 2015 over ‘Ondernemingsdossier’ van VVD VL en D66V
wordt raadsbreed aangenomen.
Motie 10 van 2015 over ‘Vergunningen terugkerende evenementen’
van VL PWZ BD en FIJ wordt verworpen met 23 stemmen tegen
(PvdA CDA VVD CU D66V GL LGV BD) en 9 stemmen voor (VL,
FIJ,SP, PWZ).
Motie 11 van 2015 over ‘Leegstandsverordening’ van SP VL CU en
FIJ wordt aangenomen met 26 stemmen voor (VL FIJ SP PvdA CDA
VVD PWZ CU GL LGV BD) en 6 stemmen tegen (D66V).
Motie 12 van 2015 over ‘Transformatie-agenda’ van BD wordt
verworpen met 4 stemmen voor (SP BD) en 28 stemmen tegen (VL
FIJ PvdA CDA VVD PWZ CU D66V GL LGV).
Motie 13 van 2015 over ‘Uitbetaling PGB’ van SP VL wordt verworpen
met 7 stemmen voor (VL SP) en 25 stemmen tegen (FIJ PvdA CDA
VVD PWZ CU GL BD D66V LGV).
Motie 14 van 2015 over ‘Kwaliteit huishoudelijk hulp’ van SP VL PWZ
CU wordt raadsbreed aangenomen (dictum gewijzigd)
Motie 15 van 2015 over ‘Incidenten verwarde/overspannen personen’
van SP VL wordt verworpen met 9 stemmen voor (VL, SP, PWZ, CU)
en 23 stemmen tegen (FIJ PvdA CDA VVD D66V GL LGV BD)
Motie 16 van 2015 over ‘Bootdienst naar Amsterdam’ van SP VL CU
wordt ingetrokken.
Motie 17 van 2015 over ‘Verkeersveiligheid Halkade’ van SP VL
wordt raadsbreed aangenomen (dictum gewijzigd).
Motie 18 van 2015 over ‘Beleid fietsenstallingen’ van BD CU wordt
ingetrokken.
Motie 19 van 2015 over ‘Groene schoolpleinen’ van GL PvdA CU,
wordt verworpen met 11 stemmen voor (VL 2 SP PvdA PWZ CU GL)
en 21 stemmen tegen (VL 2 FIJ CDA VVD D66V LGV BD) .
Motie 20 van 2015 over ‘Startersleningen’ van SP CU wordt
ingetrokken.
Motie 21 van 2015 over ‘WOZ voormelding’ van VL PWZ BD SP FIJ
wordt ingetrokken.
Motie 22 van 2015 over ‘G1000-initiatief’ van BD VL wordt
raadsbreed aangenomen.
Motie 23 van 2015 over ‘Referendum Fusie’ van BD wordt
ingetrokken.
Motie 24 van 2015 over ‘Beëindigen subsidies mondiale
bewustwording’ van BD wordt ingetrokken.
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Agendapunt
Onderwerp

15

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.42 uur de vergadering.
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