INT-20-58258
Beknopte besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Beverwijk op donderdag 26 november 2020.
Aanwezige leden:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

A. Bal, K.B. Benning, F.S. Bennink, C.C. Bilars-Don,
J.W.J. Dorenbos-De Hen, Q.A. Geel, B. Gezer, J. den
Hartog, K.L.M. Hazeveld, P. Heinink, M. Hekman, R.P.M.
Hopman, T.M.C. Hulscher, H. Koçak, A.C. van Luijn, J.L.
Makbouli, B.H. Middendorp, R. Moelee, P.J. van Popta,
M.E.B. Stengs, T.J. Tabak, K. Uiterwijk, R.M. Vessies,
C.J. Vroonhof, P.J.M. Weel, H.E.J.J. van Wijck.
M.E. Smit.
J.H.M. Schimmel.
B.G.P. van den Berg, H. Erol, S.G. Ferraro, H.J. NieleGoos.
P.N.M. Meiland.

01 Vaststelling agenda.
Mevr. Hulscher heeft een ordevoorstel aangemeld, namelijk of punt 10, Rvs Borgstelling
uitbreiding sportcomplex LTC DEM, naar voren kan worden gehaald. DEM moet namelijk
voor 1 december de aanvraag doen voor de lening.
Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties van
GroenLinks betreffende de mensenrechtenvlag en door fractie Vrij! betreffende schimmel en
vochtproblemen in wijken van Beverwijk, die respectievelijk als punt 10A en 10B aan de
agenda worden toegevoegd.
De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld.
02 Vragen van raadsleden.
Toezegging: De vragen van mevr. Uiterwijk over de Platanen die op de Breestraat en het
Meerplein hebben gestaan worden – voor zover zij nog niet mondeling beantwoordt konden
worden - schriftelijk beantwoordt door de wethouder.
03 Mededelingen en ingekomen stukken.
Aandachtspunt: De heer Hazeveld vraagt of de ingekomen stukken R. en S. worden
doorgeleid naar de agendacommissie ter agendering voor een commissievergadering:
De volgende stukken zijn ter afdoening doorgezonden aan het college van
burgemeester en wethouders:
A. Brief van de vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d. 15 oktober 2020,
betreffende wijziging model APV (OMG). (IN-20-68472)
B. Brief van de vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d. 15 oktober 2020,
betreffende wijziging statuten VNG. (IN-20-68474)
C. Brief van de vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d. 22 oktober 2020,
betreffende uitstel buitengewone ALV, wel doorgaan VNG bestuurders dag 27
november a.s. en bekendmaking benoeming waarnemers in VNG bestuur en
commissies. (IN-20-68625)
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D. Brief van het commissariaat voor de media, d.d. 19 oktober 2020, betreffende
nader advies lokale omroep. (IN-20-68548)
E. Brief van de vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d. 29 oktober, betreffende
voortgang ketelveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg.
(IN-20-68753)
F. Brief van de vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d.3 november 2020,
betreffende ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG model
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (IN-20-68869)
Het volgende stuk is ter advisering doorgezonden aan het college van burgemeester
en wethouders:
G. Brief van de veiligheidsregio Kennemerland (VRK), d.d. 29 oktober 2020,
betreffende verzoek om zienswijze deelname werkgeversvereniging.
(IN-20-68855)
De volgende stukken zijn voor kennisgeving aan te nemen:
H. E-mail van raadslid A. Bal, d.d. 6 oktober 2020, betreffende wijziging van
partijnaam, van SamenBeverwijk naar Samen Lokaal. (IN-20-68760)
I.

E-mail van raadslid M.E.B. Stengs d.d. 6 oktober 2020, betreffende wijziging van
partij van fractie Vrij! naar fractie Samen Lokaal. (IN-20-68758)

J. E-mail van raadslid H.I. Koçak, d.d. 6 oktober 2020, betreffende wijziging van
partij van fractie Vrij! naar fractie Samen Lokaal. (IN-20-68759)
K. Brief van het college van b&w, d.d. 25 september 2020, verzonden 21 oktober
2020, betreffende interbestuurlijk toezicht uitvoering archiefwet 2019.
(UIT-20-50875
L. Brief van het college van b&w, d.d. 20 oktober 2020, verzonden 21 oktober 2020,
betreffende halfjaarrapportage 2020 IJmond Werkt!.(UIT-20-50927)
M. Brief van het college van b&w, d.d. 21 oktober 2020, verzonden 28 oktober 2020,
betreffende gezondheidsmonitor jeugd 2019. (UIT-20-51133)
N. Brief van het college van b&w, d.d. 1 oktober 2020, verzonden 28 oktober 2020,
betreffende verkoop parkeergarage en verhuurde woningen. (UIT-20-50778)
O. E-mail van raadslid K.L.M. Hazeveld, d.d. 27 oktober, betreffende wijziging van
partijnaam van Demoraten Beverwijk naar DBSL. (IN-20-68761)
P. Brief van het college van b&w, 29 oktober 2020, betreffende sluiting gebouw
transferium. (UIT-20-51217)
Q. Brief van het college van b&w, d.d. 8 oktober 2020, verzonden 4 november 2020,
betreffende doelstellingen wet inburgering 2021. (UIT-20-51009)
R. S. –
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T. Brief van het raadspresidium van Beverwijk, d.d. 5 november 2020, betreffende
melding aan de raad definitieve vaststelling fractiebudgetten 2019. (UIT-2051325)
De volgende stukken zijn doorgeleid naar de agendacommissie ter agendering in een
commissievergadering.
R. Brief van het college van b&w, d.d. 27 oktober 2020, verzonden 4 november 2020,
betreffende visie bedrijventerrein-programma spoorzone. (UIT-20-51075).
S. Brief van het college van b&w, d.d. 28 oktober 2020, verzonden 3 november 2020,
betreffende stand van zaken vervanging armaturen en masten openbare verlichting.
(UIT-20-50953)

04 Rvs. Gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt.
M(1): De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:
De raad van de gemeente Beverwijk in vergadering bijeen op 26-11-2020, ter behandeling
van raadsvoorstel en besluit nummer: INT-20-56623 inzake gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt;
Overwegingen
 Het belangrijk is een start te maken van de herstructurering van de Kuenenpleinbuurt;
 Het toevoegen van ± 150 woningen belangrijk is om te voorzien in de
woningbehoefte;
 Verdichting van bestaande wijken de gekozen oplossingsrichting is en dat daarvoor
toevoegen van hoogbouw noodzakelijk is;
 Hoogbouw grote impact heeft op de directe omgeving;
 De gemeenteraad participatie van inwoners bij planvorming en draagvlak voor de
plannen belangrijk vindt;
 Er geen draagvlak in de buurt is voor een 12 hoog flat op de plek tussen het
Hilbersplein en het Kuenenplein.
 Het wenselijk is om beter aan te sluiten bij de bestaande bouw in de
Kuenenpleinbuurt;
Draagt het college op:





aan de ontwikkelende partij duidelijk te maken dat de bouwhoogte voor een flat
tussen het Hilbersplein en het Kuenenplein absoluut geen 12 verdiepingen hoog kan
worden. Hierbij goed te kijken naar wat passend is in deze buurt en rekening te
houden met schaduwwerking en windgevoeligheid voor de omgeving.
de ontwikkelende partij opdracht te geven dat zij in overleg met gemeente en
bewoners van de wijk moeten zoeken naar draagvlak voor een andere oplossing.
de gemeenteraad mee te nemen en inzicht te geven in de stappen, die door de
woningcorporaties worden gezet op weg naar een omgevingsvergunning.

Amendement (A1)
De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen:
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 26-11-2020;
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Besluit:
Bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Herstructurering Kuenenpleinbuurt (INT19-53149) en de Gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt 2020-2028 (INT-19-53284) dient het
volgende ten aanzien van de participatie te worden toegevoegd:
1. Alvorens het college overgaat tot het toekennen van een omgevingsvergunning in de
Keunenpleinbuurt zal er naast de gebruikelijke criteria moeten zijn voldaan aan de
volgende criteria ten aanzien van de participatie;
a. De initiatienemer (projectontwikkelaar) zal controleerbaar door de gemeente moeten
aantonen dat er vanaf de start van de planontwikkeling met groepen bewoners, die
zichzelf representatief achten voor het plangebied, van voldoende omvang uit de
omgeving van die activiteiten, meermalen overleg is gevoerd over deze activiteiten;
b. De initiatiefnemer (projectontwikkelaar) zal een nota van inspraak en overleg aan het
college inzichtelijk maken welke stappen er zijn gezet in het participatieproces met
betrekking tot de planontwikkeling en zal hierin aangeven welke wensen er door de
leden van de participatiegroep zijn ingebracht en welke zijn verwerkt in de definitieve
planontwikkeling en welke met welke argumentatie niet zijn verwerkt;
c. Het college stelt deze nota van inspraak en overleg ter beschikking van de raad en
geeft de raad na toekenning van de omgevingsvergunning inzicht in de overwegingen
van het college.
2. Voor het participatietraject met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte zal het
college de aanbevelingen van de commissie TRIPP volgen, waarbij de raad op van te
voren bepaalde momenten wordt betrokken.
Toelichting:
Overwegingen
 Het is van belang dat de inwoners van de Kuenenpleinbuurt vanaf het begin van de
herstructurering van de Kuenenpleinbuurt worden betrokken bij de ontwikkeling van
de plannen;
 Het moet voor de inwoners mogelijk zijn om in elke fase van de planvorming hun
wensen en bedenkingen in te brengen;
.
Toezegging: Wethouder Ferraro heeft toegezegd, dat er een grotere diversiteit van de te
bouwen woningen nadrukkelijk in de gesprekken met Pre wonen zal worden meegenomen
Toezegging: Wethouder Ferraro heeft toegezegd, dat hij de raad veelvuldiger zal informeren
over de voortgang in de wijk.
Dit raadsvoorstel / -besluit is voor het overige ongewijzigd vastgesteld

05 Rvs. Herstelfonds, aanwending 1ste tranche maatregelen.
Motie (2): De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:
De raad van de gemeente Beverwijk in vergadering bijeen op 26-11-2020, ter behandeling
van raadsvoorstel en besluit nummer : INT-20-57318 inzake herstelfonds.
Tegoedbon naar aanleiding coronacrisis in kader herstelfonds Beverwijk
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De raad van Beverwijk in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2020
Constaterende dat:






ook in de gemeente Beverwijk veel inwoners nadelige gevolgen ondervinden van de
coronacrisis.
die gevolgen niet altijd te maken hebben met de fysieke gezondheid, maar ook met
de financiële positie als gevolg van gedwongen sluiting van bedrijven of het plotseling
ontbreken van werk.
de gemeente Beverwijk werkt aan de totstandkoming van een herstelfonds, bedoelt
om de lokale economie van Beverwijk in de coronacrisis een impuls te geven.
de afgelopen maanden een enorm beroep is gedaan op extra inzet van b.v.
verzorgenden en mantelzorgers om de nieuwe problemen, waarvoor soms geen
draaiboek beschikbaar was adequaat het hoofd te bieden

Overwegende dat:






horecagelegenheden en cultuurinstellingen (bioscopen) door de gedwongen stilstand
tijdens de coronacrisis financiële verliezen hebben geleden die komende tijd moeilijk
meer in te halen zijn.
vanuit het herstelfonds een bedrag beschikbaar zou kunnen worden gesteld om,
verzorgenden, mantelzorgers, Beverwijkers met een krappe beurs een tegoedbon
aan te bieden waarmee naar keuze bij een horecagelegenheid of culturele instelling
in Beverwijk betaald kan worden.
met het uitvoeren van dit plan geld van de gemeente Beverwijk zowel ten goede komt
aan de ondernemers en culturele instellingen in Beverwijk als aan inwoners van wie
tijdens de coronacrisis buitengewoon veel inzet en aanpassingsvermogen is
gevraagd.

Besluit:


het college op te roepen de intentie van deze motie bij de uitwerking van het
herstelfonds te betrekken en zo mogelijk te komen tot haalbare plannen die ten
uitvoer kunnen worden gebracht.

en gaat over tot de orde van de dag
M(3)
De raad heeft de volgende motie- met de stem tegen van Gemeentebelangen (1)
aangenomen:
De raad van de gemeente Beverwijk in vergadering bijeen op 26-11-2020, ter behandeling
van raadsvoorstel en besluit nummer : INT-20-57318 inzake herstelfonds.
Constaterende dat:






Er op 8 november 2017 een motie is aangenomen door de gemeenteraad waarin
verzocht werd de mogelijkheden te onderzoeken voor het verkrijgen van een
openbaar toilet.
Een openbaar toilet de gastvrijheid van ons centrum vergroot.
Alle horecagelegenheden waar een toilet is momenteel door Covid19 zijn gesloten.
Er slechts 1 openbaar toilet is in ons centrum die is gesitueerd in de Beverhof die niet
24/7 toegankelijk is.
Er tegenwoordig autonome openbare toiletten bestaan die al in andere gemeenten
ook zijn geplaatst in de openbare ruimte.
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Overwegende dat:




Het beheer van het toilet minimaal is en mogelijk gekozen kan worden voor eenzelfde
constructie als die voor de fietsenkelder.
Het plaatsen van een toilet bijdraagt aan de verblijfsduur in het centrum dat
vervolgens weer bijdraagt aan de investeringen die mensen doen in het centrum en
op die manier goed zijn voor de lokale economie
Er binnen het zojuist door de raad vastgestelde Herstelfonds ruimte is voor
initiatieven uit de raad.

Roept het college op:
1. Een autonoom toilet te plaatsen in het centrum van Beverwijk.
2. De kosten hiervan te dekken uit het Herstelfonds of te komen met een andere
dekking binnen de huidige begroting.
en gaat over tot de orde van de dag.
Dit raadsvoorstel / -besluit is verder ongewijzigd vastgesteld.
06 Rvs. Deelname gemeente Beverwijk aan Invest-MRA.
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld.
07 Rvs. Verordening maatschappelijke ondersteuning (WMO) gemeente Beverwijk
2021.
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld.
08 Rvs. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het verhogen van de
opslaghoogte van Riwald Recycling B.V. op de locatie Zuiderkade 18 te Beverwijk.
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe, de vraag inzake de verklaring van geen
bedenkingen of dit een bevoegdheid is van het college of van de raad, van mevrouw
Uiterwijk schriftelijk te beantwoorden.
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe, de vraag over de handhavingskwestie van dit
bestemmingsplan bij de gemeente of ODIJ ligt, van de heer Hazeveld schriftelijk te
beantwoorden.
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld.
09 Rvs. Evaluatie Weekendschool (TTT IJmond).
Toezegging: Wethouder van den Berg zegt toe, dat een groep die begonnen is het zal
mogen afmaken, aangezien de subsidie al is toegezegd.
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld.

10 Rvs. Borgstelling uitbreiding sportcomplex LTC DEM.
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Aandachtspunt: Dit agendapunt is voor agendapunt 4 besproken.
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld.

10A Motie vreemd Mensenrechtenvlag.
Motie (4) : De raad heeft de volgende motie – met de stem tegen van Vrij! (1) aangenomen:
Onderwerp : Motie vreemd :Mensenrechtenvlag
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 26 november 2020;

-

Constaterende dat
 Het Universeel verdrag van de Mensenrechten ondertekend is door Nederland en
sinds 10 december 1948 van kracht is;
 Op 10 december a.s., op initiatief van de Nederlandse Anti-discriminatie
Voorzieningen en Discriminatie.nl, de eerste officiële mensenrechtenvlag wordt
gehesen en internationaal wordt uitgerold;
 De vlag symbool staat voor gelijkwaardigheid van iedere mens op deze aarde;
 Meer dan 40 Nederlandse gemeenten de nieuwe mensenrechtenvlag gaan hijsen;

-

Overwegende dat
 De rechten van de mens universeel zijn;
 Deze rechten helaas nog dagelijks ter discussie staan;
 De mensenrechtenvlag, in aanvulling op de regenboogvlag, laat zien dat we in
Beverwijk belang hechten aan mensenrechten en willen bijdragen aan een inclusieve
samenleving;

-

Verzoekt het college
 Zich uit te spreken voor het belang van de Mensenrechten door op 10 december de
vlag te hijsen op het gemeentehuis;
 Te verkennen hoe meer aandacht voor de mensenrechten op scholen kan worden
gegenereerd, bijvoorbeeld in samenwerking met Meldpunt Discriminatie in onze
regio;

en gaat over tot de orde van de dag

10b Motie vreemd Schimmel en vochtprobleem in verschillende wijken in Beverwijk.
Motie (5) : De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:
Onderwerp :
Opnemen van schimmel- en vochtproblemen in de prestatieafspraken wonen.
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 26 november 2020;
Constaterende dat:
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•

In diverse wijken van Beverwijk bewoners problemen ervaren met schimmel
en vocht in hun woning;
•
Dit relatief vaak gaat om woningen in de sociale huursector;
•
De minister van Binnenlands Zaken Kajsa Ollongren in 2019 heeft gepleit
voor landelijke aanpak van schimmelproblematiek in woningen;
Overwegende dat:
•
Inwoners van Beverwijk in een gezonde woonomgeving moeten kunnen
wonen;
•
Ook in Beverwijk problemen rond schimmel en vocht in woningen in diverse
wijken voor komen;
•
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren in
2019 heeft gepleit voor het opnemen van de aanpak van schimmel in de
prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties;
Verzoekt het college:
•
Kennis te nemen van de brief van minister van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer van 29-10-2019;
•
Bij de vaststelling van de nieuwe prestatieafspraken de aanpak van schimmel
en vochtproblemen in woningen op te nemen in de prestatieafspraken wonen
Beverwijk en Heemskerk;
en gaat over tot de orde van de dag.
11 Sluiting.
De vergadering is om 22.55 uur beëindigd.

Pagina 8 van 8

