
RAADSPLEIN VELSEN
27 JANUARI 2022

19.30 uur 
Gemeentehuis Velsen

Raadsvergadering
Punt Onderwerp
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*

- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden

3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst en notulen raadsvergadering van 23 december 2021
5 Ingekomen stukken

Besluitvorming
6 Uittreding Uitgeest uit Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!
7 Zienswijze inzake oprichting en deelname aan stichting risicobeheer 

veiligheidsregio’s
8 Controleprotocol 2021, inclusief normenkader t.b.v. de jaarrekening 2021
9 Deelname aan het landelijke experiment 'centraal tellen van de stemmen
10 Wijziging Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
11 Regionaal kader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022-2027’
12 Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, 

IJmond en Haarlemmermeer 
13 Deelname aan project Delftplein 
14 Nota van uitgangspunten Driehuis 

Debat
15 Speel- en beweegplan
16 Verstedelijkingsstrategie Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Sluiting

*Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje (inwoners krijgen daar elk 3 minuten de tijd om de Raad 
toe te spreken), meldt u zich dan vooraf aan bij de Raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via 
e-mail griffie@velsen.nl . Dit kan tot uiterlijk donderdag 27 januari, 12.00 uur. Houdt u er wil rekening 
mee dat de vergadering waarschijnlijk digitaal plaatsvindt en dat het inspreken dus ook digitaal is.
Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwoners die actuele zaken aan de orde willen stellen. Het 
inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan. Het moet gaan over zaken waar de 
gemeenteraad iets aan kan doen, dus geen klachten of bezwaren over genomen besluiten, daar zijn 
specifieke procedures voor. 

Over de agendapunten 17 en 18 kan ingesproken worden. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk donderdag 27 
januari, 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar griffie@velsen.nl .
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl,  – dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De burgemeester, F.C. Dales
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