BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 21 APRIL 2022
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Afwezig
Aanwezig
collegelid
(demissionair
)

Agendapunt
Onderwerp

Agendapunt
Onderwerp

F.C. Dales
R.B. Palstra
L.J. Aardenburg, F. Bal, J. Bleekman, L.A. Boelé, S. Çelik, B.W.
Diepstraten, E.J. van der Does, M.J Hoekstra, A.E. Karateke, L. Kwant,
F.C. Levasier, G.J.T. Nijemanting, A.M. van Ombergen-Vester, J.
Padmos, T. Panis, O. Pinkus, H.P.A.M. Rijkers, S.N.M. de Ruig, C.D.
Schollink, S. Scholts, L.J. Seegers, T.M. da Silva Marcos, C.M. Sintenie,
S. Smeets, M. Steijn, I.C. van Turnhout-Stoelman, R.J. Verwoort, M.A.
Vonk, P.A.J. de Wildt, K. Wolfs, J.M. van der Zanden
F. Cornet, I.H.J. Sitompul
S.Y. Dinjens

1
Opening en mededelingen:
De raadsvoorzitter opent de vergadering.
2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
Niemand heeft zich aangemeld.
Vragenhalfuurtje raadsleden / collegeleden
De heer Sintenie (als nestor van de raad) feliciteert, namens de gehele
gemeenteraad, de voorzitter met zijn herbenoeming als burgemeester van
Velsen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Gewijzigd

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

3
Vaststellen van de agenda
Er is een motie “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze motie (11
van 2022) met als onderwerp “vervolgproces raadsakkoord en formatie”
wordt als agendapunt 9 behandeld.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 29 en 30 maart 2022
De besluitenlijsten van 29 en 30 maart 2022 worden ongewijzigd
vastgesteld.

Conform

Pagina 1

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

5
Ingekomen brieven
De wijze van afdoening van ingekomen brieven wordt ongewijzigd
vastgesteld.

6
Lidmaatschap Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten(SHPV)
Geen wensen en bedenkingen te hebben bij deelname van de gemeente in
de coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten.

7
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Velsen 2019 (4e wijziging)
1. De verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Velsen 2019 (4e wijziging) vast te stellen;
2. Deze verordening daags na publicatie in werking te laten treden.

Agendapunt
Onderwerp

8
Rapportage informateur
Het rapport is besproken.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

9
Motie 11 van 2022 “Vervolgproces raadsakkoord en formatie”
1. Een werkgroep in te stellen met van iedere fractie een vertegenwoordiger
en dhr. Bleekman en dhr De Ruig in deze werkgroep als trekkers aan te
stellen.
2. De werkgroep te belasten met de voorbereiding van een initiatiefvoorstel
waarin de adviezen van de informateur worden uitgewerkt. Het voorstel
omvat de volgende onderdelen:
a. Een raadsakkoord waarin de spelregels voor de raad, tussen raad en
college, tussen raad en samenleving, en tussen raad en regio worden
uitgelegd.
b. Een voorlopig raadsprogramma. Met als doel een raamwerk op te
stellen met agendasetting door prioritering van de belangrijke thema’s
(in ieder geval de vier thema’s genoemd in het rapport van de
informateur), concrete (haalbare) doelen voor de raad, de gewenste
doorlooptijd op hoofdlijnen en de betrokkenheid van de raad in deze
prioritaire thema’s.
c. Een profiel opstellen voor wethouders op basis waarvan de formateur
een college kan gaan vormen.
d. Een opdracht voor de formateur op te stellen op welke grond een
college gevormd kan worden.
e. De opdracht om de regiegroep raadsakkoord in te stellen om het
raadsakkoord en -programma te monitoren en reflectie in de raad te
organiseren.
f. Indien nodig een opdracht voor de agendacommissie op te stellen,
gelet op het raadsprogramma.

Aangenomen
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g. Een voorstel te doen voor participatie door inwoners en stakeholders
op het voorlopige raadsprogramma na vaststelling.
h. Een voorstel voor evaluatie van de verschillende onderdelen.
3. De griffier de opdracht te geven om als procesbegeleider de werkgroep
bij te staan en de werkgroep gevraagd en ongevraagd te adviseren.
4. De griffier de opdracht te geven om de ambtelijke organisatie te
verzoeken ondersteuning en advisering te geven bij het opstellen van het
concept raadsprogramma.
5. Een initiatiefvoorstel in te brengen met bovenstaande elementen voor de
raadsvergadering van 25 mei.
Agendapunt
Onderwerp

10
Afleggen belofte / eed
De onderstaande steunfractieleden leggen de eed / belofte af:
-

Helleke Demmers

FIJ

-

Jacqueline Staats

CDA

-

Lieneke Post

FIJ

-

Tamara Rutte

LGV

De dames Demmers en Staats leggen de eed af.
De dames Post en Rutte leggen de belofte af.

Agendapunt
Onderwerp

11
Sluiting
De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten
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