Nieuwsbrief Raadsplein raadsvergadering 5 maart 2015
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van het Raadsplein op
5 maart 2015, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. De vergadering is openbaar.
De gehele agenda en informatie over de gemeenteraad staat op raad.velsen.nl U kunt zich abonneren op de
digitale nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

Het Actualiteitenuurtje

Om 19.30 uur krijgen inwoners die zich hebben aangemeld, elk twee minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken. Dit mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar over andere
actuele zaken waar de gemeenteraad iets aan kan doen. Voor klachten of bezwaren over genomen
besluiten bestaan er specifieke procedures. Wilt u inspreken dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 4
maart, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: telefoonnummer 0255-567502 of per e-mail
griffie@velsen.nl Daarbij moeten naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en onderwerp worden vermeld. Voor meer informatie kijk op de website raad.velsen.nl

Risicoverevening Jeugdzorg

In de IJmondcommissie van 17 februari 2015 hebben de raadsleden van de IJmondgemeenten een
vereveningsmodel voor de jeugdzorg besproken. De uitvoering van de jeugdzorg door de gemeenten
is op 1 januari 2015 van start gegaan. Via het gemeentefonds is aan de gemeenten budget verstrekt.
Het blijkt dat er grote verschillen kunnen ontstaan tussen de uitgaven en het budget per individuele
gemeente. Tegelijkertijd bestaat de verwachting dat in regionaal verband de budgetten voor een groot
deel toereikend kunnen zijn. Daarom willen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen komen
tot een vorm van verevening. Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad van Velsen een
besluit over het model Risicoverevening Jeugdzorg.

Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestigingsverordening

Door de nieuwe Huisvestingswet vervallen per 1 juli 2015 de gemeentelijke huisvestingsverordeningen. Het is daarom van belang op tijd een nieuwe verordening op te stellen en deze ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. In de IJmondcommissie
van17 februari 2015 hebben de drie gemeenteraden de uitgangspunten voor de nieuwe Huisvestingsverordening besproken. Door nu de zienswijze vast te stellen besluit de gemeenteraad van Velsen tot
het opstellen van een nieuwe verordening op basis van regionaal gemeenschappelijke uitgangspunten
voor de woonruimteverdeling. Bij het opstellen van de nieuwe Huisvestingsverordening zullen ook de
corporaties en huurdersvertegenwoordigers worden betrokken.

Metropool Regio Amsterdam (MRA) Agenda van de IJmond

Tijdens de IJmondcommissie van 17 februari is de agenda van de IJmond voor de Metropool Regio
Amsterdam besproken. Tijdens deze raadsvergadering stellen de gemeenteraadsleden van Velsen de
agenda vast. De agenda Metropool Regio Amsterdam (MRA) van de IJmond dient als leidraad voor de
inbreng van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in de verschillende MRA-overleggen. De agenda toont wat de sterke kanten van de IJmondgemeenten zijn en waar de IJmondgemeenten zich de komende jaren op gaan inzetten.

Voorbereidingscommissie herbenoeming burgemeester

De ambtstermijn van burgemeester Weerwind loopt af op 16 september 2015. De burgemeester heeft
aangegeven dat hij graag in aanmerking wil komen voor een herbenoeming. De commissaris van de
Koning in Noord-Holland heeft de gemeenteraad verzocht de herbenoeming voor te bereiden. De
gemeenteraad wijst het presidium aan, dat de voorbereiding van de aanbeveling als opdracht krijgt.
In het presidium zitten alle fractievoorzitters. Bovendien moet de geheimhouding op de stukken en
gesprekken die over de herbenoeming gaan, door de gemeenteraad worden opgelegd.
Op de onderwerpen van de raadsagenda kan schriftelijk worden gereageerd door het sturen van een e-mail naar
griffie@velsen.nl. Deze wordt dan doorgestuurd naar alle raadsleden. Voor meer informatie over de gemeenteraad
kunt u kijken op raad.velsen.nl of contact opnemen met de raadsgriffie tel. 0255 567502. De raadsvergadering is
rechtstreeks en op een later tijdstip te zien op raad.velsen.nl

