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Opening en mededelingen:
De vergadering wordt geopend; er zijn geen mededelingen.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Niemand heeft zich aangemeld

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Gewijzigd

3

Vaststellen van de agenda
Er zijn 5 amendementen ingediend, te weten, namelijk twee bij agendapunt 7 en
drie bij agendapunt 8. Ook zijn er 6 moties ingediend, waarvan 1 behorend bij
agendapunt 7 en 1 bij agendapunt 8. Er zijn vier moties vreemd aan de orde van
de dag ingediend. Deze vier moties worden behandeld bij een extra agendapunt,
namelijk punt 9.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Agendapunt
Onderwerp

4

Besluit

Er is geen voorstel tot wijziging van de notulen en de besluitenlijst ontvangen.
Beide worden ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 1 en 8 oktober
2015

Conform
Agendapun
t
Onderwerp
Besluit

5

Ingekomen brieven
De SP fractie verzoekt om een afschrift van de afhandeling van de volgende
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Conform

brieven
- brief Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg d.d. 24-09-2015
- brief Duinbehoud d.d, 14-05-2015
- reactie comité Te Wapen voor Brederode d.d. 11-09-2015.
Hiermee gaat men akkoord.

Agendapunt
Onderwerp

Conform
Agendapunt
Onderwerp

Geamendeer
d

6

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken
2015
1. Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015
vast te stellen.
2. Het geactualiseerde normenkader vast te stellen.

7

Strategische agenda IJmond
1. De Strategische IJmond Agenda vast te stellen als leidraad voor nog
intensievere samenwerking in de IJmond, met als toekomstperspectief:

“Door de versterking van de regionale samenwerking zijn we effectiever
in het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken die op
regionale schaal spelen, en zijn we goed instaat om resultaten te
boeken voor onze inwoners. Met de Strategische IJmond Agenda zetten
we een belangrijke volgende stap in de regionale samenwerking in de
IJmond. We gaan een volgende fase in, naar een nog intensievere en
nauwere samenwerking in de IJmond. De Strategische IJmond Agenda
is hiervoor het kompas. De Strategische IJmond Agenda behelst het
volledige spectrum, van sociaal-maatschappelijk, economisch en fysiek
tot dienstverlening en openbare orde en veiligheid. Het is dan ook een
agenda voor de IJmondcommissie en de gemeenteraden. De IJmondcolleges geven er uitvoering aan, vandaar de IJmondiale Werkagenda.
Door samenwerken simpelweg te doen leren we, en beleven we deze
ook werkelijk. Voor succesvolle regionale samenwerking zijn houding,
gedrag en vertrouwen cruciaal. Daarom hebben we in de komende fase
ook uitdrukkelijk aandacht voor de ‘cultuur-aspecten’ van de IJmondiale
samenwerking. Daarmee staat de komende fase in het teken zowel van
‘doen’ – uitvoeren van de agenda, regionaal samenwerken ervaren en
er van leren – als van ‘cultuur’. We hebben het vertrouwen dat dit leidt
tot groeiend onderling vertrouwen en respect, erkenning van de
meerwaarde in samenwerking en groeiende gemeenschappelijkheid
over het beeld hoe de IJmond in de toekomst bestuurlijk wordt
georganiseerd. Daarom starten we nu ook direct met het verkennen van
de mogelijkheden en vormen daarin. Op deze manier zijn we voorbereid
op de volgende fase, waarin we de structuur van bestuurlijke
samenwerking maken die het best past bij de IJmond. We zijn
voornemens om hier in het najaar van 2016 een besluit over te nemen.”
De Strategische IJmond Agenda wordt vastgesteld, met dien verstande
dat t.a.v. de Werkagenda op pagina 10 bij het onderdeel Uitvoeren
Mobiliteitsvisie IJmond: “Maatregelen mobiliteitsvisie uitvoeren
waaronder het mobiliteitsfonds, de fietsstimuleringscampagne IJmond
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Bereikbaar, Goed op weg en infrastructurele maatregelen.”
Het volgende toe te voegen na infrastructurele maatregelen: “waarbij
vanuit de IJmond met name veel belang gehecht wordt aan het inzetten
op snelfietsroutes.”
De tekst van de strategische IJmondagenda wordt aangepast door de
laatste drie volzinnen van de eerste alinea op pagina 4: ‘Daarom starten
we nu ook direct met het verkennen van de mogelijkheden en vormen
daarin. Op deze manier zijn we voorbereid op de volgende fase, waarin
we de structuur van bestuurlijke samenwerking maken die het best past
bij de IJmond. We zijn voornemens om hier in het najaar van 2016 een
besluit over te nemen.’ te schrappen en te wijzigen in: ’Voor het jaar
2017 zullen de resultaten van de IJmondiale samenwerking vanaf de
besluitvorming in 2013 worden geëvalueerd door de Raden, worden
succes- en verbeterpunten benoemd en verbetermaatregelen
geformuleerd. Aansluitend zullen de Raden zich buigen en besluiten
over de structuur van de bestuurlijke samenwerking die het best bij de
IJmond past. Hieraan voorafgaand zullen de Raden zich door middel
van een werkconferentie (zoals bedacht door de GroenLinks fractie van
Beverwijk) op de hoogte stellen van de samenwerkingsmodellen zoals
die momenteel in Nederland functioneren.
2. Kennis te nemen van de IJmondiale Werkagenda, waarmee de IJmondcolleges uitvoering geven aan de Strategische IJmond Agenda die de
IJmond-raden vaststellen.
3. Jaarlijks de voortgang en actualisatie van de Strategische IJmond
Agenda te bespreken in IJmond-verband.
4. De ‘regiecommissie’ wordt gevraagd om op basis van de
procesaanbevelingen in het vastgestelde ‘Kansenonderzoek’ en ‘Plan
van Aanpak’, een planning op te stellen, waartegen in iedere
IJmondcommissie in een vast agendapunt ‘voortgang
samenwerkingsproces’ door de regiegroep over de procesvoortgang
aan de commissie wordt gerapporteerd.

o Amendement 15 van 2015 van CDA en D66V wordt raadsbreed

Opmerkingen

aangenomen.

o Amendement 16 van 2015 van CU D66V CDA PWZ wordt
raadsbreed aangenomen.

o Het voorgesteld besluit wordt geamendeerd aangenomen.
o Motie 27 van 2015 van GL wordt raadsbreed aangenomen.
Agendapunt
Onderwerp

8

Besluit

I.

Aanbevelingen n.a.v. monitoring van de IJmondcommissie tot
en met 1e kwartaal 2015
De door de regiegroep IJmond onderschreven analyse en
vervolgstappen, vervat in de bijgaande memo Aanbevelingen n.a.v.
monitoring IJmondcommissie, over te nemen;

Geamendeer
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II.

in concreto dat:
1.
2.

de gemeenschappelijke raadscommissie voortaan de naam
IJmondcommissie heeft;
de in het memo genoemde protocollen worden ontwikkeld;

3.

de voorzitters een training gaan volgens, toegespitst op de
IJmondcommissie;

4.

steunfractieleden niet aan de beraadslagingen van de
IJmondcommissie deelnemen;

5.

voorstellen en ontwerpbesluiten alleen in behandeling worden
genomen als deze eenduidig en eenvormig zijn, en vergezeld
gaan van een dito agendaverzoek;

6.

moties en amendementen uiterlijk op de donderdag voor de
vergadering van de IJmond-commissie dienen te worden
aangeboden;

7.

technische vragen voorafgaand aan de vergadering van de
IJmondcommissie schriftelijk worden afgedaan;

8.

na iedere beraadslaging over een onderwerp door de voorzitter de
conclusies worden geformuleerd, die de volgende werkdag onder
alle raadsleden, collegeleden en gemeentesecretarissen via de
mail wordt verspreid;

9.

de agendacommissie van de IJmondcommissie wordt uitgebreid
met de drie plaatsvervangende agendacommissieleden;

10. de griffier van Velsen gaat fungeren als regiogriffier;
11. de vergaderschema’s van de IJmondgemeenten ingaande 2016
zodanig worden aangepast dat de vergaderingen van de
IJmondcommissie ongeveer twee/drie weken voor de
vergaderingen van de raden plaatsvinden;
12. er een centraal mailadres en een centrale website worden
gerealiseerd;
13. de vergaderlocatie van de IJmondcommissie rouleert tussen de
raadzalen van de IJmond-gemeenten.
14. De gezamenlijke colleges de opdracht te geven om met een plan
van aanpak te komen om de inwoners van de IJmond meer te
betrekken bij de beraadslagingen van de IJmondcommissie en bij
de besluitvorming die door de IJmondcommissie wordt
voorbereid. Het plan van aanpak dient tevens te omvatten hoe de
schrijvende pers maar ook de lokale omroepen bij het proces
kunnen worden betrokken. Dit plan van aanpak dient voor 1 april
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2016 te worden gepresenteerd.
III:
1. Voorstellen en ontwerpbesluiten worden bij voorkeur in twee
afzonderlijke IJmondcommissies behandeld;
2. voorstellen en ontwerpbesluiten worden in eerste instantie in de
IJmondcommissie behandeld als zijnde een bespreekstuk waarbij
technische aspecten aan de orde kunnen komen als vervolg op een
daarover ingediende vraag, argumenten kunnen worden gewisseld,
insprekers in de commissie een bijdrage kunnen leveren; en de
colleges kunnen reageren (analoog aan een behandeling in een
commissievergadering),
3. voorstellen en ontwerpbesluiten worden in tweede instantie in een
(daar opvolgende) IJ-mondcommissie behandeld als zijnde een
voorstel of ontwerpbesluit waarbij het zwaartepunt ligt bij de
politieke afweging (analoog aan een raadsvergadering). Hierbij
kunnen concept moties en concept amendementen worden
bediscussieerd, en kan er afstemming plaatsvinden over het
indienen van de concept moties en amendementen in de
afzonderlijke raadsvergaderingen.
4. de IJmondcommissie kan in voorkomende gevallen aangeven dat
een tweede behandeling in de IJmondcommissie overbodig is. Het
voorstel kan dan direct door naar de afzonderlijke
raadsvergaderingen.

Opmerkingen

o

o

o
o
o

Amendement 17 van 2015 van VL SP CU PWZ wordt verworpen
met 21 stemmen tegen (VVD PvdA LGV D66V CDA GL) en 12
stemmen voor (VL SP FIJ CU BD PWZ).
Amendement 18 van 2015 van GL wordt aangenomen met 26
stemmen voor (GL FIJ CU BD PWZ LGV PvdA VL D66V) en 7
stemmen tegen (VVD SP).
Amendement 19 van 2015 van PWZ VL SP CDA wordt raadsbreed
aangenomen.
Het voorgesteld besluit wordt geamendeerd aangenomen.
Motie 28 van 2015 van CU wordt raadsbreed aangenomen.

Agendapunt
Onderwerp
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A

Motie 29 van 2015 van VL FIJ PWZ inzake crisisopvang vluchtelingen wordt niet
in stemming gebracht.
Motie 30 van 2015 van VL FIJ PWZ inzake huisvesting statushoudercommunicatie wordt niet in stemming gebracht.
Motie 31 van 2015 van VL FIJ PWZ inzake huisvesting statushouders-sociale
huurwoningen wordt niet in stemming gebracht.
Motie 32 van 2015 van VL FIJ PWZ inzake huisvesting statushouders-wijken
wordt niet in stemming gebracht.

B
C
D

Moties vreemd aan de orde van de dag
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Agendapunt
Onderwerp
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Sluiting
De vergadering wordt om 22.19 uur gesloten.
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