Raadsvergadering 11 mei 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, L. de Winter, E.H. Zorgdrager-van
Laar
H. Wijkhuisen
A.V. Baerveldt, F. Bal, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
Welkom aan de gasten van de raad. De heer Wijkhuisen heeft zich afgemeld.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Er hebben zich vier inwoners gemeld (mw. Collignon, mw. Blom, dhr. Sabee en
mw. Van den Ende) om gezamenlijk in te spreken over het bushokje
Hagelingerweg hoek Burgemeester Weertsplantsoen te Santpoort. Tevens wordt
een petitie overhandigd.
Wethouder Vennik zegt toe dat er een onderzoek gestart wordt naar de
gehele situatie ter plekke.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
 De raadsleden Da Silva Marcos, Van Deudekom, Van den Brink en Korf stellen
vragen over het Witte Theater. Wethouder Te Beest reageert op de vragen
en zegt toe dat de raad nog voor de zomervakantie geïnformeerd wordt
over de uitkomsten van de brede verkenning.
 Raadslid Koedijker vraagt wat de reden was om de voorzitter van Wijkplatform
Zee- en Duinwijk niet toe te laten bij een gesprek tussen bewoners en de
gemeente over de verplaatsing en de beoogde locatie van het JOP, terwijl
deze bewoners wel om de aanwezigheid van de voorzitter van het
Wijkplatform hadden gevraagd. Wethouder Baerveldt beantwoordt de vraag.

Agendapunt
Onderwerp
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Vaststellen van de agenda
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met als onderwerp
“salaris HVC directeur”. Deze wordt behandeld als agendapunt 14.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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5
Besluit

Afdoening aan de Raad gerichte brieven

Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 6 april
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

6

Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om terug te koppelen.

7

Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden
Voor het oprichten van drie appartementen op het appartementengebouw blok D
op het perceel Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden:
1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota beantwoording zienswijzen
aanvraag omgevingsvergunning project Lange Nieuwstraat blok D, toevoegen
3 appartementen
2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te
wijken van het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW.

Besluit

Conform

8
Besluit

Nota Dierenwelzijn
De Nota Dierenwelzijn Velsen vast te stellen voor de periode 2017 - 2020.

Geamendeer
d
Opmerkingen

9
Besluit

 Amendement 1 van 2017 van D66 LGV VL GL CU VVD FIJ wordt
raadsbreed aangenomen; voor de periode 2017-2020 komt achter het
besluit.
 Motie 5 van 2017 van VL CDA BD wordt raadsbreed aangenomen.
De Raad verzoekt het college:
1. actief landelijk te lobbyen (o.a. bij VNG en Nationale Politie) voor een
verbetering van de uitwisseling van informatie aangaande geregistreerde
dierenmishandeling met gemeenten, zodat de verkregen informatie
gebruikt kan worden voor het (vroegtijdig) signaleren van huiselijk
geweld binnen de gemeente;
2. De raad te informeren over de uitkomsten van de lobby en de
vervolgacties van het college.

Strategische Agenda
De strategische agenda 2020 vast te stellen als leidraad voor het gemeentelijk
beleid.

Conform
Opmerkingen

 Amendement 2 van 2017 van BD en FIJ wordt verworpen met 2 stemmen
voor (BD FIJ) en 30 stemmen tegen.
 Mevrouw Dreijer stemt tegen het raadsbesluit.
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Besluit

Conform
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Besluit

Conform
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Besluit

Proces en Ambitie Kustvisie
1. Het college te verzoeken om door KondorWessels Vastgoed een
Ontwikkelplan op te laten stellen en dit ter besluitvorming voor te leggen aan
de Raad. Dit in nauwe samenwerking te doen met de marktpartijen Marina
Seaport, Kennemerstrand NV, alsmede de gemeente Velsen;
2. Hiervoor het Procesdocument 2e fase te gebruiken als leidraad;
3. Kennis te nemen van het geactualiseerde Ambitiedocument IJmuiden aan
Zee 2017;
4. Het geactualiseerde Ambitiedocument IJmuiden aan Zee 2017 (als update
van de Herziene Kustvisie 2006), het Participatiedocument en de Quick scan
milieu en RO hierbij te gebruiken als input.

Aanwijzen accountant
Accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als accountant
van de gemeente Velsen voor de periode van twee boekjaren, ingaande
boekjaar 2017, met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente
Velsen van drie maal één boekjaar.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen
Vast te stellen de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Conform
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Besluit

Conform

Toekomst IJmond Samenwerking
1. De IJmond-samenwerking te intensiveren en te versterken, zowel op
het niveau van de raden, het niveau van de colleges als het niveau van
de ambtelijke organisaties;
2. De Regiegroep IJmond de opdracht te geven een tijdschema / planning
op te stellen voor de vervolgstappen, waaronder gezamenlijke
visievorming, communicatie en participatie;
3. Onder directe aansturing van de Regiegroep IJmond, en in aanvulling
op de al eerder uitgevoerde onderzoeken, een extra onafhankelijk
onderzoek uit te voeren met een oriëntatie op- en een duiding van de
voor- en nadelen van fusies tussen gemeenten, waarbij ook moet ook
worden ingegaan op financiële effecten;;
4. Om in de komende bestuursperiode een besluitvormingsproces over
enige vorm van verdergaande IJmondiale samenwerking te faciliteren,
stelt de Regiegroep IJmond nog in 2017 een overdrachtsdossier op ten
behoeve van de nieuwe, in maart 2018 te verkiezen, gemeenteraden.
Het overdrachtsdossier bestaat minimaal uit het evaluatierapport van
AEF en de uitkomsten van het onder beslispunt 3 genoemde
onderzoek.
5. Ten behoeve van de intensivering en versterking van de
IJmondsamenwerking, alsmede ten behoeve van het aanvullende
onderzoek, in 2017 een budget van € 160.000 en in 2018 een budget
van € 100.000 beschikbaar te stellen, welke budgetten gedekt worden
vanuit de algemene middelen van de drie IJmond-gemeenten volgens

een verdeelsleutel naar inwoneraantal.
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Besluit

Aangenome
n
Opmerkingen
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Motie 6 van 2017 van CDA e.a. – salaris HVC directeur
De Raad verzoekt het college:
Te bevorderen dat deze motie via AIJZ onder de aandacht wordt gebracht
van de andere aandeelhouders van de HVC.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.

Sluiting
De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten.

