Raadsvergadering 1 juni 2017
gemeente Velsen
Voorzitter
Interimraadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezige
collegeleden

F.C. Dales
E. Boers
S. Bart , M.T.G. Bok, R.N. van den Brink, G.K. Buist, S. Çelik, P. van Deudekom,
B.W. Diepstraten, H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, B. Hageman, M.M. Hillebrink,
F.H. Kappen, A.E. 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, Sitompul, S. Smeets, J.W.M. Staats-de Vries, P.
Stam, R.J. Verwoort, M.G.J.E. Vos-Vester, H. Wijkhuisen, L. de Winter, E.H.
Zorgdrager-van Laar
De heer Karateke verlaat de vergadering om 22.00 uur bij agendapunt 11.
A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik

1

Opening en mededelingen:
Welkom aan de gasten van de raad.
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Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Er hebben zich drie inwoners gemeld (dhr. Kiers, mw. Scholder, dhr. Strooker)
-De heer Kiers spreekt in namens de vereniging IJmuiderstraatweg over de
verkeersstructuur.
-Mevrouw Scholder spreekt in over de afvalstoffenverordening.
-De heer Strooker spreekt in over betaald parkeren op de Lange Nieuwstraat.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
 Raadslid Diepstraten heeft vragen over de ontwikkelingen rondom de
verbindingen A8-A9 en de financiële bijdragen van onze gemeente. Wethouder
Vennik beantwoord de vragen.
 Raadslid Korf heeft een vraag over het Pieter Vermeulen Museum m.b.t. Brak.
Wethouder Te Beest geeft antwoord.
 Raadslid Korf heeft ook een vraag over gratis Wifi beschikbaar stellen in de
gemeente. Wethouder Verkaik geeft antwoord.
 Raadslid Scholts heeft een vraag over onterechte vrijstellingen voor
inburgeraars.
Toezegging: Burgemeester Dales geeft aan dat hij het laat uitzoeken. Het
resultaat wordt aan de raad teruggekoppeld.
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Vaststellen van de agenda
Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend met als onderwerp
“evenemententop” en “gehoorbeschadiging”. Deze worden behandeld als
agendapunt 11.
Agendapunt 9 (Afvalstoffenverordening) wordt als hamerstuk behandeld.
Agendapunt 7 (Snippergroen) wordt van de agenda afgehaald en gaat naar de
volgende raadsvergadering als bespreekstuk.

4
Besluit

Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 11 mei 2017

5
Besluit

Afdoening aan de Raad gerichte stukken

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

De afdoening wordt ongewijzigd overgenomen.
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Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Wethouder Bal koppelt terug uit de vergadering van de AIJZ. Dit m.b.t. de motie
die de raad heeft ingediend. Hij adviseert de raad de motie te verzenden aan de
aandeelhouders van de HVC.
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Project Snippergroen
Dit agendapunt is van de agenda afgehaald en komt in de raadsvergadering van
5 juli aan de orde.

8
Besluit

Conform

Opmerkingen

9
Besluit

Conform

Verkeersstructuur centrum IJmuiden
De wijzigingen in de verkeersstructuur van IJmuiden conform de
inspraakrapportage “Verkeersstructuur centrum IJmuiden” vast te stellen:
- 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.
 Amendement 3 van 2017 van VL LGV SP FORZA wordt verworpen. Tegen
stemmen D66, VVD, PvdA, CDA, GL en CU (18). Voor stemmen VL, LGV,
SP, FORZA (15).
 Motie 7 van 2017 van CDA, CU, LGV, VL, FORZA, PvdA is unaniem
aangenomen.
verzoekt het college:
Het Kruispunt Willebrordstraat/Briniostraat/De Noostraat dusdanig aan te
passen dat al het verkeer op het kruispunt veilig en met soepele
doorstroming zonder lange wachttijden zal worden afgehandeld.
 Motie 8 van 2017 van de SP wordt verworpen. Tegen stemmen 30 (D66,
VL, VVD, LGV, PvdA, CDA, FORZA, GL, CU, BD). Voor stemden 3 (SP)

Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009
de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009’ als volgt te wijzigen:
Artikel I
Artikel 5 ‘Frequentie van het inzamelen bij elk perceel’, wordt gewijzigd als volgt:
Oude tekst
Lid 1 Huishoudelijk restafval, dat wordt aangeboden in een verzamelcontainer
of een huisvuilzak, wordt eenmaal per week bij elk perceel ingezameld.
Lid 2 Huishoudelijk restafval, dat wordt aangeboden in een minicontainer,

wordt eenmaal per twee weken ingezameld.
Nieuwe tekst
Lid 1 Een verzamelcontainer dient voldoende vaak geleegd te worden zodat
de container altijd voor een daartoe aangewezen huishouden beschikbaar is en
door dat huishouden gebruikt kan worden.
Lid 2 Een minicontainer voor het restafval wordt tenminste éénmaal per vier
weken geleegd.
Artikel II
Dit besluit treedt daags na publicatie in werking.
Opmerkingen

De SP (3) stemt tegen
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Besluit

Algemene subsidieverordening Velsen 2017
1. De Algemene Subsidieverordening 2013 in te trekken;

Conform

2. De Algemene subsidieverordening Velsen 2017 vast te stellen.

opmerkingen

 Amendement 4 van 2017 van SP, VL, GL wordt verworpen. Voor stemmen 9
(VL , SP, GL). Tegen stemden 24 (D66, VL, VVD, LGV, PvdA, CDA, FORZA,
CU, BD)
 Motie 9 van 2017 van CDA VL is unaniem aangenomen.
verzoekt het college
Om via internet de aanvraag van subsidie te vergemakkelijken door middel van
het aanbieden van ondersteunende digitale formulieren ter onderbouwing van
een subsidieaanvraag.
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Onderwerp

Besluit
Aangenome
n

Mededelingen

Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie 10 van 2017 van VVD, PvdA, VL, GL, FORZA- evenemententop
verzoekt het college:
 In verregaande samenwerking met de vrijwillige
evenementenorganisaties in de gemeente Velsen te komen tot de
organisatie van een evenemententop;
 Deze evenemententop als doelstelling te geven:
o Kennisdeling en samenwerking tussen de vrijwillige
evenementenorganisaties onderling en met de gemeente te
bevorderen;
 De resultaten terug te koppelen aan de gemeenteraad.
De motie is unaniem aangenomen
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Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag

Mededelinge
n

De motie is ingetrokken
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Motie 11 van 2017 van D66V- gehoorbeschadiging

Sluiting
De vergadering wordt om 22:33 uur gesloten.

