AGENDA RAADSVERGADERING
1 JUNI 2017, 19.30 uur
Gemeentehuis Velsen
1. Opening en mededelingen
2. Inspreekrecht: Inwoners en daarna raadsleden*
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen raadsvergadering 11 mei 2017
5. Afdoening ingekomen stukken
6. Terugkoppeling samenwerkingsverbanden

HAMERSTUK
7. Project snippergroen
De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond
verkopen. Het kopen van dit snippergroen is niet verplicht, huren blijft mogelijk maar wel tegen
een marktconform tarief. Ook inwoners die geen gemeentegrond huren, kunnen een aanvraag
doen voor de aankoop van snippergroen. Per situatie wordt bekeken of dit mogelijk is. Om de
kans op verkoop te vergroten, worden lagere tarieven en geen minimale grondwaarde
gehanteerd (in afwijking van de kadernota Grondprijzen).

BESPREEKSTUKKEN
8. Verkeersstructuur centrum IJmuiden
De gemeenteraad moet een keuze maken over de gewenste verkeersstructuur in en rond het
centrum van IJmuiden. Het gaat onder andere om de volgende voorstellen:
- Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie 30 km/uur handhaven;
- Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur;
- Oosterduinplein: blokkade voor autoverkeer opheffen, 30 km/uur verbinding maken met
Oosterduinweg;
- Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren ten zuiden van Rijnstraat,
wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur.
9. Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Velsen gaat over op een nieuwe wijze van afvalinzameling. Bewoners in de laagbouw
woningen krijgen allemaal een aparte container voor de inzameling van plastic-, metalen- en
drankverpakkingen (PMD). Daarnaast zal bij een groot aantal woningen het restafval voortaan
met ondergrondse containers ‘op afstand’ worden ingezameld. Bij ‘restafval op afstand’ hebben
bewoners 3 minicontainers (papier, GFT, PMD) en brengen ze het restafval naar de
verzamelcontainer iets verder gelegen in hun buurt.
10. Algemene subsidieverordening Velsen 2017
Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees niveau is de Algemene
subsidieverordening geactualiseerd. Daarnaast zijn bepalingen weggelaten die elders al zijn
geregeld zijn. Ook is er een start gemaakt met de inhoudelijke afstemming op de
subsidieverordeningen van de gemeenten in de regio IJmond.
11. Sluiting

*Inspreekrecht:
Inwoners kunnen een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden brengen. Wilt u dit, dan kunt
zich tot donderdag 1 juni, 12:00 uur aanmelden bij de griffie, tel. 0255 - 567502 of via mail
griffie@velsen.nl. Graag met vermelding van onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres.
De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl en
op het TV-kanaal van Ziggo.

