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Coll. Dales
B17.0407
Referendumverordening 2017 – Openstelling elektronische weg voor verzoek tot referendum

Besluit

De raad voor te stellen:
1) de Referendumverordening 2017 vast te stellen;
2) de Referendumverordening 2013 in te trekken;
3) zowel besluit 1) als besluit 2) één dag na publicatie in werking te laten
treden.

Publiekssamenvatting

Op 1 oktober 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin hij het
college opriep om de elektronische weg voor gemeentelijke referendumverzoeken open te stellen en hiervoor een gewijzigde dan wel nieuwe Referendumverordening aan de raad voor te leggen. naar aanleiding hiervan
legt het college nu een nieuwe Referendumverordening ter besluitvorming
voor aan de raad. Deze nieuwe Referendumverordening 2017 stelt naast
de conventionele weg (formulier met handtekening) ook de elektronische
weg (internet met DigiD) open voor de noodzakelijke ondersteuningsverklaringen voor zowel het inleidend als het definitief referendumverzoek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0408
Onderwerp
Rapport Randstedelijke Rekenkamer inzake Recreatieschap Spaarnwoude
Besluit

Geen wensen en bedenkingen te uiten bij het raadsvoorstel inzake de aanbevelingen uit het Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude.

Publiekssamenvatting

De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar
het functioneren van het recreatieschap Spaarnwoude. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is om als raad de Velsense vertegenwoordiger in
het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude input te geven
om aan de aanbevelingen te voldoen, in het bijzonder ten aanzien van de
op te stellen integrale visie. De Rekenkamercommissie Velsen stelt de gemeenteraad nu voor om de aanbeveling over te nemen. Op grond van de
Gemeentewet wordt het college in de gelegenheid gesteld wensen en be-
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denkingen ten aanzien van het voorstel kenbaar te maken. Het college kan
zich vinden in de aanbeveling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer / Ven
Registratienummer
B17.0368
Onderwerp
Inzet extra pontveer
Besluit

De gemeente Amsterdam schriftelijk te verzoeken de kosten voor de extra
pont op zich te nemen.

Publiekssamenvatting

In 2008 hebben de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude
en Zaanstad met gemeente Amsterdam de overeenkomst “dienstbetoon
pontveren over het Noordzeekanaal” gesloten. In deze overeenkomst is
vastgelegd dat gemeente Amsterdam de bestaande veerverbindingen in
stand houdt en het bestaande dienstbetoon handhaaft. Het niveau van
dienstbetoon betreft het eenmaal per kwartier varen in de spitsperiodes en
het eenmaal per 20 minuten varen buiten de spitsperiodes gedurende 24
uur. Door de toenemende drukte voer de pont steeds vaker, met name tijdens de spitsen, niet meer op tijd. Als proef heeft de gemeente Velsen samen met de Omgevingsdienst IJmond het initiatief genomen om tijdens de
spitsen een extra pont te laten varen en de spitstijden te verruimen om
hiermee het dienstbetoon te verbeteren met als doel het fietsen te stimuleren. Inmiddels is de spitspont drie jaar in de vaart en heeft haar meerwaarde aangetoond. De afgelopen drie jaar is middels subsidies en een eigen
bijdrage van de IJmondgemeenten de spitspont gefinancierd. Voor het in
de vaart houden van de extra pont is echter geen structurele financiering
beschikbaar. Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het dienstbetoon en heeft eveneens belang bij een bereikbare regio. Aan gemeente
Amsterdam wordt dan ook verzocht de kosten voor de extra pont structureel op zich te nemen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0398
Onderwerp
Vaststellen ontwerp "Herinrichting P.C. Hooftlaan"
Besluit

1. De inspraakrapportage "Herinrichting P.C. Hooftlaan" vast te stellen:
2. Het ontwerp P.C. Hooftlaan vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het riool in de P.C. Hooftlaan in Driehuis is aan vervanging toe. Omdat bij
rioolvervanging de bovengrond opengebroken moet worden, is dit een goed
moment om ook de openbare ruimte te verbeteren. Hiervoor is een ontwerp
gemaakt dat aan de bewoners is gepresenteerd. Naar aanleiding van de
vele reacties, op voornamelijk het kappen van de bomen en de bestrating,
heeft de gemeente besloten het ontwerp aan te passen en opnieuw aan de
bewoners te presenteren. In totaal zijn er vijftig reacties binnen gekomen.
Het college heeft besloten het aangepaste ontwerp vast te stellen. De start
van het werk is gepland in het eerste halfjaar van 2018 en wordt afgestemd
op de werkzaamheden die gepland zijn in de Bosboom Toussaintlaan en
omgeving.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0412
Onderwerp
Snelfietsroute IJmond
Besluit

De raad voor te stellen:
1. Het tracé van de snelfietsroute IJmond vast te stellen.
2. Alvorens tot uitvoering over te gaan het college opdracht te geven een
uitvoeringsprogramma en de financiële dekkingsvoorstellen uit te werken en waar financiële dekking ontbreekt dit aan de raad ter besluit-
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vorming voor te leggen met het doel:
- het tracé via de westelijke route in de komende vijf jaar te realiseren
(2018-2022);
- de oostelijke route te realiseren voor 2030.
Publiekssamenvatting

De IJmondgemeenten hebben de wens om het fietsgebruik te stimuleren.
Eén van de maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren is de kwaliteit
van de fietsinfrastructuur te verhogen en belangrijke routes uit te voeren als
snelfietsroute. Ook in de Strategische Agenda IJmond (2015) hebben de
IJmondgemeenten aangegeven veel belang te hechten aan snelfietsroutes.
Afgelopen jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar tracés die kansrijk zijn als snelfietsroute in de IJmond. Hierbij is tevens een inventarisatie
gemaakt van knelpunten op de route inclusief oplossingsrichtingen voor
deze knelpunten. Het voorstel is om de drie raden het tracé van de snelfietsroute te laten vaststellen. Verder is het voorstel om de raden een ambitie te laten vaststellen voor de termijn waarop zij de route gerealiseerd willen hebben. De drie colleges kunnen daarna gericht aan de slag met het
verder uitwerken van de maatregelen, het bepalen van een prioritering en
het in beeld brengen van de financiële consequenties.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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