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Beknopte besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Beverwijk op donderdag 27 september 2018. 
 
Aanwezige leden:  A. Bal, K.B. Benning, F.S. Bennink, C. Berghuis, C.C. 

Bilars-Don, J.W.J. Dorenbos-De Hen, Q.A. Geel, B. 
Gezer, J. den Hartog, K.L.M. Hazeveld, Heinink, M. 
Hekman, T.M.C. Hulscher, J.L. Makbouli, P.N.M.
 Meiland, B.H. Middendorp, R. Moelee, M.E.B. Stengs, 
T.J. Tabak, K. Uiterwijk, A.C. van Luijn, P.J. van Popta, 
M. van Vliet, C.J. Vroonhof, P.J.M. Weel, H.E.J.J. van 
Wijck. 

Voorzitter:   M.E. Smit.  
Griffier:    L.A. Wieringa. 
Wethouders:   B.G.P. van den Berg, H. Erol, S.G. Ferraro, H.J. Niele-

Goos. 
Afwezig:    H. Koçak. 

     
 
 
1   Vaststelling agenda. 

Er zijn moties vreemd aan de orde aangekondigd door mw. Dorenbos en dhr. 
Benning. Deze moties worden als punt 10a en 10 aan de agenda toegevoegd
   
De agenda is voorts ongewijzigd vastgesteld. 

 
2   Vragen van raadsleden. 
  N.B.: Er zijn geen vragen ingediend. 
  
3   Mededelingen en ingekomen stukken. 
  
De volgende stukken zijn ter afdoening doorgezonden aan het college van burgemeester en 
wethouders: 

 
A. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 8 juni 2018, 

betreffende hoofdpunten meicirculaire 2018. (IN-18-45721) 
 

B. - 
 
C. Brief per e-mail van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, d.d. 11 

juni 2018, betreffende het Voorontwerp inpassingsplan net op Zee Hollandse Kust 
(noord) en (west Alpha). (IN-18-45828) 

 
D. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 13 juni 2018, 

betreffende invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en 
verlengde pleegzorg. (IN-18-45858) 

 
E. Brief van een inwoner van Boxtel, d.d. 17 juni 2018, betreffende bevrijdingsdag. 

(IN-18-45914) 
 
F. Brief van de Continentiestichting Nederland, te Heemstede, d.d. 15 juni 2018, 

betreffende het verzoek om informatie omtrent openbare toiletvoorzieningen in de 
gemeente.(IN-18-45966) 
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G. Oproep (per voorgedrukt formulier) van diverse inwoners van Beverwijk, 
ontvangen 22 juni 2018, betreffende verzoek om aandacht voor een bewuster 
insectenbeheer. (IN-18-46056/46057/46059/46381/46432/46595/46618) 

 
H. Brief per e-mail van inwoners van Beverwijk, d.d. 27 juni 2018, betreffende 

bezwaarschrift inzake handhavingsbesluit viskraam standplaats Julianaweg. (IN-
18-46230) 

 
I. Afschrift van een brief aan het college van b&w van een inwoner van Wijk aan 

Zee, d.d. 27 juni 2018, betreffende verzoek aanvullend onderzoek Zeecroft Wijk 
aan Zee. (IN-18-46257) 

 
J. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 17 juli 2018, 

betreffende wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen. (IN-18-
46850) 

 
K. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 25 juli 2018, 

betreffende digitale toegankelijkheid. (IN-18-47029) 
 
L. Brief van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 1 

augustus 2018, betreffende toezending van een proces verbaal inzake een 
beroepsprocedure rond het Bestemmingsplan Woongebied West. (IN-18-47194) 

 
M. Brieven van het Platform Beter Oud Amsterdam e.o., d.d. 1 augustus en 1 juni 

2018, betreffende aandacht voor het ouderenbeleid. (IN-18-47202) 
 
N. E-mail bewoner Meerplein, d.d. 6 augustus 2018, betreffende situatie Meerplein / 

Kermis Beverwijk. (IN-18-47298) N.B. deze bewoner heeft per omgaande reeds 
per e-mail een antwoordbrief ontvangen. 

 
O. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 7 augustus 2018, 

betreffende wijziging model-APV zomer 2018. (IN-18-47289) 
 
P. Brief van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 8 

augustus 2018, betreffende toezending van een uitspraak inzake een 
beroepsprocedure rond het Bestemmingsplan Woongebied West. (IN-18-47328) 

 
Q. Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 9 

augustus 2018, betreffende wijziging bezoldigingsbedragen burgemeester en 
wethouders en wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden. (IN-
18-47638) 

 
R. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 21 augustus 2018, 

betreffende openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en Commissie 
Europa en Internationaal. (IN-18-47659) 

 
S. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 3 september  2018, 

betreffende Wnra en volgers Cao Gemeenten. (IN-18-47933) 
 

De volgende stukken zijn voor kennisgeving aangenomen: 
 

T. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 19 mei 2018, betreffende 
Planning project Binnenduin. (UIT-18-36113) 
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U. Brief van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (SOPOIJ) te 
Velserbroek, d.d. 21 juni 2018, betreffende aanbieding van haar bestuursverslag 
2017. (IN-18-46070) 

 
V. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 13 juni, verzonden 25 juni 2018, 

betreffende Minimabeleidsverslag 2017. (UIT-18-36245) 
 
W. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 5 juni, verzonden 25 juni 2018, 

betreffende Jaarverslag 2017 van archivaris. (UIT-18-35905) 
 
X. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 10 juli 2018, betreffende 

Rapportage Q1 2018 IJmond Werkt! (UIT-18-35683) 
 
Y. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 10 juli 2018, betreffende 

Voortgangsrapportage RegioRijder periode nov '17 - apr '18. (UIT-18-36479) 
 
Z. E-mail gemeente Bergeijk, d.d. 10 juli 2018, betreffende een motie van de raad 

van die gemeente over niet boren naar gas. (IN-18-46604) 
 
AA. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 11 juli, verzonden 17 juli 2018, 

betreffende Realisatie voetbalvelden Landgoed Adrichem. (UIT-18-36929) 
 
BB. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 7 juli, verzonden 17 juli 2018, 

betreffende voortgang proces verzelfstandiging zeehaven De Pijp en stand van 
zaken marktconsultatie. (UIT-18-36872) 

 
CC. Brief van de Missing Chapter Foundation, d.d. 13 juli 2018, betreffende 

aanbieding van het rapport “Armoede door de ogen van kinderen”. (IN-18-
46792/46793) 

 
DD. Brief van de Stg. Openbaar Primair Onderwijs IJmond, d.d. 19 juli 2018, 

betreffende een vooraankondiging van een statutenwijziging.(IN-18-46910) 
 
EE. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, d.d. 19 juli 2018, betreffende 

de financiële positie 2018 van de gemeente Beverwijk. (IN-18-46914)  
 
FF. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 16 juli, verzonden 25 juli 2018, 

betreffende Regionale detailhandelsmonitor – Economische Samenwerking 
IJmond. (UIT-18-36860) 

 
GG. van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten / LOGA d.d. 26 juli 2018, 

betreffende FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren 
(brandweerpersoneel). (IN-18-47062) 

 
HH. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 25 juli, verzonden 1 augustus 

2018, betreffende voorbereiding op de Omgevingswet. (UIT-18-37201) 
 
II. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 14 augustus 2018, betreffende 

vaststelling subsidie project Centrum – pijler fysiek. (UIT-18-37375) 
 
JJ. E-mail van de gemeente Simpelveld d.d. 16 augustus 2018, betreffende een 

raadsmotie over proceskosten WOZ-bezwaren. (IN-18-47541) 
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KK. Brief van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, d.d. 30 juli 2018, 
betreffende het ter kennisname toezenden van de vastgestelde financiële 
jaarstukken. (IN-18-47668) 

 
LL. Brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de 

Zondagsheiliging te Rhenen, ontvangen d.d. 28 augustus 2018, betreffende 
verzoek om aandacht voor eerbiediging van de zondagsrust. (IN-18-47826) 

 
MM. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 6 september  2018, 

betreffende bovenregionale inkoop Jeugdbescherming en -reclassering. (UIT-18-
38206) 

 
NN. E-mail van het Democratisch Energie Initiatief, d.d. 8 september 2018, 

betreffende manifest voorkom klimaatboetes van kabinet, ontkoppel energie- en 
klimaatbeleid, stop biomassa.(IN-18-48044) 

 
Het volgende stuk is door de agendacommissie doorgeleid naar de 
raadscommissievergadering van 4 oktober 2018 om te worden betrokken bij het agendapunt 
ontwerp Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid: 
 

B. Brief van de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, d.d 7 
juni 2018, betreffende inzet provincie Noord-Holland bij aanpak van ondermijning 
en versterking van de weerbaarheid. (IN-18-45803) 

 
 
3A   Rvs. Positie steunfractieleden. 

Met uitzondering van dhr. Bart zijn alle steunfractieleden beëdigd. 
 
Amendement: 
Onderdeel 1 van het dictum van het raadsbesluit is gewijzigd in: 
met ingang van 1 oktober 2018 steunfractieleden een maandelijkse 
vergoeding te betalen van € 125,00 en de lasten hiervan over 2018 te 
betrekken bij de jaarrekening 2018 en m.i.v. 2019 structureel op te voeren via 
de voorjaarsnota 2019. 
 
Voor het overige is het raadsbesluit ongewijzigd vastgesteld. 

  
4   Rvs. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023. 

Dit raadsvoorstel / -besluit is zonder nadere bespreking ongewijzigd 
vastgesteld. 

  
5  Rvs. Evaluatie proef verminderen bijplaatsingen bij ondergrondse containers 

in Meerestein-Noord. 
Toezegging: De burgemeester zegt toe dat er in december 2018 een integrale 
handhavingsnota komt, die wellicht later nog verfijnd moet worden. 
 
Toezegging: Wethouder Niele zegt toe dat er per 1 januari 2019 een 
tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden. 
 
Motie: De volgende motie is - met de stemmen tegen van Democraten 
Beverwijk (2) en Samen Beverwijk (2)- aangenomen: 
De raad van de gemeente Beverwijk bijeen op 27 september 2018, ter 
behandeling van raadsvoorstel en –besluit nummer INT-18-44423 inzake 
evaluatie proef verminderen bij plaatsingen bij ondergrondse containers in 
Meerestein-Noord; 
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constaterende dat: 
� de gemeente Beverwijk en de HVC de komende jaren een intensieve 

samenwerking zullen aangaan; 
� de gemeente en de HVC inzetten op een efficiënte en klantvriendelijke 

dienstverlening aan de inwoners; 
� de inwoners dit niet altijd zo ervaren en er nog verbeterpunten zijn, die 

een gunstige invloed hebben op de klantvriendelijkheid van de 
dienstverlening; 

roept het college op: 
� in samenspraak met de HVC te kijken naar de mogelijkheid tot het 

verruimen van de openingstijden van het afvalcentrum, met name op 
zaterdagen; 

� het ophalen op afspraak sneller en beter te faciliteren; 
� te kijken naar mogelijkheden met betrekking tot de hoogte van de borg 

bij het lenen van een aanhanger dan wel een andere vorm van 
borgstelling; 

� te kijken naar opties voor grote openingen in de papiercontainers; 
� te kijken naar een (nog) beter informatie aan de inwoners over de 

mogelijkheden van de dienstverlening; 
� de toegankelijkheid van de HVC-website voor het aanvragen van het 

ophalen van onder andere grofvuil te laten verbeteren; 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
Dit raadsvoorstel / -besluit is - met de stemmen tegen van Vrij (1), Pvda (3), 
Samen Beverwijk (2) en Democraten Beverwijk (2) tegen - ongewijzigd 
vastgesteld. 

  
6  Rvs. Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kade- werkzaamheden 

Noorderkade zeehaven De Pijp. 
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe dat de vragen over het contract 
schriftelijk worden beantwoord. 
 
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe schriftelijk te beantwoorden of de 
aanbestedingsprocedure klopt. 
 
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe dat hij direct zal melden als er 
overschrijdingen dreigen. 
 
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld. 

  
7   Rvs. Instellen Tijdelijke Raadscommissie InwonerParticipatie (TRIP). 

Amendement: 
Bij mondeling amendement is in de verordening het aantal externe leden 
verlaagd van drie naar twee. Dit raadsvoorstel / -besluit is voorts ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Benoemd zijn uit de raad dhr. Van Wijck, mw. Uiterwijk, dhr. Bal en mw. Van 
Vliet en als externe leden dhr. Van Overmeeren en dhr. Kuijpers. Dhr. Smit is 
adviserend voorzitter. 

  
8   Vervallen. 
 
9   Rvs. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG) door gemeenteraad. 

Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld. 
Dhr. M. Posdijk is benoemd. 
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10  Rvs. Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de behandeling 

van bezwaarschriften gemeenteraad. 
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld. 
Benoemd zijn dhr. L.J. Heijlman tot lid en voorzitter en mw. G. Bakker tot lid 
en plv. voorzitter. 

  
10A  Motie vreemd aan de orde van de dag over kinderpardon. 

Motie: De volgende motie is – met de stemmen van VVD (5), 
Gemeentebelangen (1), Vrij (1) Democraten Beverwijk (2) - aangenomen: 
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 27 september 
2018; 
overwegende dat: 
• 400 kinderen al meer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder 

verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen na 5 jaar ‘geworteld’ zijn 
en dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar of langer in Nederland 
schadelijk is voor hun ontwikkeling. Daarom moet er nu een eerlijk 
kinderpardon komen; 

• de Regeling langdurig verblijvende kinderen in het leven geroepen is om, 
onder strikte voorwaarden, langdurig verblijvende kinderen een 
verblijfsvergunning te geven. Het bepaalt dat kinderen na vijf jaar niet meer 
uitgezet mogen worden. Echter, de voorwaarden zijn zo strikt, dat de 
regeling een dode letter is geworden 
(https://www.defenceforchildren.nl/media/1491/terug-bij-af-
staatssecretaris-en-afdeling-reduceren-kinderpardon-tot-dode-letter.pdf). 
Hierdoor komt bijna geen enkel kind in aanmerking; 

• de gezinnen met kinderen vaak al jaren in de gemeente zijn. Zij gaan naar 
school en maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Het zijn onze 
burgers. Als wij deze kinderen terugsturen naar een land, waar ze vaak 
nog nooit geweest zijn en de taal niet spreken, beschadigen wij hen, maar 
doen wij ook onze lokale gemeenschappen geweld aan. Wat voor signaal 
geven wij onze kinderen als wij hun vriendjes zo behandelen. 

• we bij het invoeren van een eerlijk kinderpardon het Kinderrechtenverdrag 
naleven, dat Nederland heeft geratificeerd. Wij beschermen hiermee onze 
inwoners, die anders beschadigd worden en voorkomen onrust in onze 
gemeenschappen.  

verzoekt het college:  
1. bij staatssecretaris Harbers en Premier Mark Rutte te pleiten voor een 

eerlijk Kinderpardon. Deze kinderen wonen in Beverwijk, nu of in de 
toekomst;   

2. onze gemeente als kinderpardongemeente aan te sluiten bij het initiatief 
van DeGoedeZaak en Defence for Children, zoals andere gemeenten ook 
gedaan hebben. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
10B  Motie vreemd aan de orde van de dag over onderzoek duur asielprocedure. 

Motie: De volgende motie is – met de stemmen van Vrij (1) Democraten 
Beverwijk (2) en Samen (2) - aangenomen: 
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 27 september 
2018; 
overwegende dat: 
• Gezinnen in een lopende asielprocedure vaak te lang moeten wachten op 

een oordeel. Het leven in onzekerheid is nadelig voor jonge kinderen en 
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het belang van het kind wordt niet gediend door een veelvoud van 
ellenlange zich herhalende procedures om eventueel in aanmerking te 
kunnen komen voor het kinderpardon; 

• Een kortere en duidelijkere asielprocedure, waarbij bij binnenkomst in 
Nederland veel sneller kan worden bepaald of het een kansrijk verzoek op 
asiel is, duidelijkheid voor iedereen schept en een leven in onzekerheid 
voorkomt. 

verzoeken het college het volgende: 
1- om het voornemen van het kabinet (VVD, CDA, D66, CU) om de lange 

asielprocedure te laten onderzoeken te ondersteunen. Waarbij men 
een commissie wil laten kijken waarom veel asielzoekers langdurig in 
Nederland verblijven, ook nadat hun asielverzoek is afgewezen. In 
sommige gevallen zelfs meerdere keren; 

2- daarnaast te pleiten voor een overgangsregeling voor kinderen die 
langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, om de huidige gevallen te 
verlossen van hun onzekerheid. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
11   Sluiting. 
 
  De vergadering is om 22.32 uur beëindigd.  
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Beknopte besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
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A. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 8 juni 2018, 
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G. Oproep (per voorgedrukt formulier) van diverse inwoners van Beverwijk, 
ontvangen 22 juni 2018, betreffende verzoek om aandacht voor een bewuster 
insectenbeheer. (IN-18-46056/46057/46059/46381/46432/46595/46618) 

 
H. Brief per e-mail van inwoners van Beverwijk, d.d. 27 juni 2018, betreffende 
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Zee, d.d. 27 juni 2018, betreffende verzoek aanvullend onderzoek Zeecroft Wijk 
aan Zee. (IN-18-46257) 
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M. Brieven van het Platform Beter Oud Amsterdam e.o., d.d. 1 augustus en 1 juni 

2018, betreffende aandacht voor het ouderenbeleid. (IN-18-47202) 
 
N. E-mail bewoner Meerplein, d.d. 6 augustus 2018, betreffende situatie Meerplein / 

Kermis Beverwijk. (IN-18-47298) N.B. deze bewoner heeft per omgaande reeds 
per e-mail een antwoordbrief ontvangen. 
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augustus 2018, betreffende toezending van een uitspraak inzake een 
beroepsprocedure rond het Bestemmingsplan Woongebied West. (IN-18-47328) 

 
Q. Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 9 

augustus 2018, betreffende wijziging bezoldigingsbedragen burgemeester en 
wethouders en wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden. (IN-
18-47638) 

 
R. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 21 augustus 2018, 

betreffende openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en Commissie 
Europa en Internationaal. (IN-18-47659) 

 
S. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, d.d. 3 september  2018, 

betreffende Wnra en volgers Cao Gemeenten. (IN-18-47933) 
 

De volgende stukken zijn voor kennisgeving aangenomen: 
 

T. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 19 mei 2018, betreffende 
Planning project Binnenduin. (UIT-18-36113) 
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U. Brief van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (SOPOIJ) te 
Velserbroek, d.d. 21 juni 2018, betreffende aanbieding van haar bestuursverslag 
2017. (IN-18-46070) 

 
V. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 13 juni, verzonden 25 juni 2018, 

betreffende Minimabeleidsverslag 2017. (UIT-18-36245) 
 
W. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 5 juni, verzonden 25 juni 2018, 

betreffende Jaarverslag 2017 van archivaris. (UIT-18-35905) 
 
X. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 10 juli 2018, betreffende 

Rapportage Q1 2018 IJmond Werkt! (UIT-18-35683) 
 
Y. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 10 juli 2018, betreffende 

Voortgangsrapportage RegioRijder periode nov '17 - apr '18. (UIT-18-36479) 
 
Z. E-mail gemeente Bergeijk, d.d. 10 juli 2018, betreffende een motie van de raad 

van die gemeente over niet boren naar gas. (IN-18-46604) 
 
AA. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 11 juli, verzonden 17 juli 2018, 

betreffende Realisatie voetbalvelden Landgoed Adrichem. (UIT-18-36929) 
 
BB. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 7 juli, verzonden 17 juli 2018, 

betreffende voortgang proces verzelfstandiging zeehaven De Pijp en stand van 
zaken marktconsultatie. (UIT-18-36872) 

 
CC. Brief van de Missing Chapter Foundation, d.d. 13 juli 2018, betreffende 

aanbieding van het rapport “Armoede door de ogen van kinderen”. (IN-18-
46792/46793) 

 
DD. Brief van de Stg. Openbaar Primair Onderwijs IJmond, d.d. 19 juli 2018, 

betreffende een vooraankondiging van een statutenwijziging.(IN-18-46910) 
 
EE. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, d.d. 19 juli 2018, betreffende 

de financiële positie 2018 van de gemeente Beverwijk. (IN-18-46914)  
 
FF. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 16 juli, verzonden 25 juli 2018, 

betreffende Regionale detailhandelsmonitor – Economische Samenwerking 
IJmond. (UIT-18-36860) 

 
GG. van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten / LOGA d.d. 26 juli 2018, 

betreffende FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren 
(brandweerpersoneel). (IN-18-47062) 

 
HH. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 25 juli, verzonden 1 augustus 

2018, betreffende voorbereiding op de Omgevingswet. (UIT-18-37201) 
 
II. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 14 augustus 2018, betreffende 

vaststelling subsidie project Centrum – pijler fysiek. (UIT-18-37375) 
 
JJ. E-mail van de gemeente Simpelveld d.d. 16 augustus 2018, betreffende een 

raadsmotie over proceskosten WOZ-bezwaren. (IN-18-47541) 
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KK. Brief van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, d.d. 30 juli 2018, 
betreffende het ter kennisname toezenden van de vastgestelde financiële 
jaarstukken. (IN-18-47668) 

 
LL. Brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de 

Zondagsheiliging te Rhenen, ontvangen d.d. 28 augustus 2018, betreffende 
verzoek om aandacht voor eerbiediging van de zondagsrust. (IN-18-47826) 

 
MM. Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 6 september  2018, 

betreffende bovenregionale inkoop Jeugdbescherming en -reclassering. (UIT-18-
38206) 

 
NN. E-mail van het Democratisch Energie Initiatief, d.d. 8 september 2018, 

betreffende manifest voorkom klimaatboetes van kabinet, ontkoppel energie- en 
klimaatbeleid, stop biomassa.(IN-18-48044) 

 
Het volgende stuk is door de agendacommissie doorgeleid naar de 
raadscommissievergadering van 4 oktober 2018 om te worden betrokken bij het agendapunt 
ontwerp Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid: 
 

B. Brief van de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, d.d 7 
juni 2018, betreffende inzet provincie Noord-Holland bij aanpak van ondermijning 
en versterking van de weerbaarheid. (IN-18-45803) 

 
 
3A   Rvs. Positie steunfractieleden. 

Met uitzondering van dhr. Bart zijn alle steunfractieleden beëdigd. 
 
Amendement: 
Onderdeel 1 van het dictum van het raadsbesluit is gewijzigd in: 
met ingang van 1 oktober 2018 steunfractieleden een maandelijkse 
vergoeding te betalen van € 125,00 en de lasten hiervan over 2018 te 
betrekken bij de jaarrekening 2018 en m.i.v. 2019 structureel op te voeren via 
de voorjaarsnota 2019. 
 
Voor het overige is het raadsbesluit ongewijzigd vastgesteld. 

  
4   Rvs. Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023. 

Dit raadsvoorstel / -besluit is zonder nadere bespreking ongewijzigd 
vastgesteld. 

  
5  Rvs. Evaluatie proef verminderen bijplaatsingen bij ondergrondse containers 

in Meerestein-Noord. 
Toezegging: De burgemeester zegt toe dat er in december 2018 een integrale 
handhavingsnota komt, die wellicht later nog verfijnd moet worden. 
 
Toezegging: Wethouder Niele zegt toe dat er per 1 januari 2019 een 
tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden. 
 
Motie: De volgende motie is - met de stemmen tegen van Democraten 
Beverwijk (2) en Samen Beverwijk (2)- aangenomen: 
De raad van de gemeente Beverwijk bijeen op 27 september 2018, ter 
behandeling van raadsvoorstel en –besluit nummer INT-18-44423 inzake 
evaluatie proef verminderen bij plaatsingen bij ondergrondse containers in 
Meerestein-Noord; 
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constaterende dat: 
� de gemeente Beverwijk en de HVC de komende jaren een intensieve 

samenwerking zullen aangaan; 
� de gemeente en de HVC inzetten op een efficiënte en klantvriendelijke 

dienstverlening aan de inwoners; 
� de inwoners dit niet altijd zo ervaren en er nog verbeterpunten zijn, die 

een gunstige invloed hebben op de klantvriendelijkheid van de 
dienstverlening; 

roept het college op: 
� in samenspraak met de HVC te kijken naar de mogelijkheid tot het 

verruimen van de openingstijden van het afvalcentrum, met name op 
zaterdagen; 

� het ophalen op afspraak sneller en beter te faciliteren; 
� te kijken naar mogelijkheden met betrekking tot de hoogte van de borg 

bij het lenen van een aanhanger dan wel een andere vorm van 
borgstelling; 

� te kijken naar opties voor grote openingen in de papiercontainers; 
� te kijken naar een (nog) beter informatie aan de inwoners over de 

mogelijkheden van de dienstverlening; 
� de toegankelijkheid van de HVC-website voor het aanvragen van het 

ophalen van onder andere grofvuil te laten verbeteren; 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
Dit raadsvoorstel / -besluit is - met de stemmen tegen van Vrij (1), Pvda (3), 
Samen Beverwijk (2) en Democraten Beverwijk (2) tegen - ongewijzigd 
vastgesteld. 

  
6  Rvs. Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kade- werkzaamheden 

Noorderkade zeehaven De Pijp. 
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe dat de vragen over het contract 
schriftelijk worden beantwoord. 
 
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe schriftelijk te beantwoorden of de 
aanbestedingsprocedure klopt. 
 
Toezegging: Wethouder Ferraro zegt toe dat hij direct zal melden als er 
overschrijdingen dreigen. 
 
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld. 

  
7   Rvs. Instellen Tijdelijke Raadscommissie InwonerParticipatie (TRIP). 

Amendement: 
Bij mondeling amendement is in de verordening het aantal externe leden 
verlaagd van drie naar twee. Dit raadsvoorstel / -besluit is voorts ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Benoemd zijn uit de raad dhr. Van Wijck, mw. Uiterwijk, dhr. Bal en mw. Van 
Vliet en als externe leden dhr. Van Overmeeren en dhr. Kuijpers. Dhr. Smit is 
adviserend voorzitter. 

  
8   Vervallen. 
 
9   Rvs. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG) door gemeenteraad. 

Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld. 
Dhr. M. Posdijk is benoemd. 
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10  Rvs. Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de behandeling 

van bezwaarschriften gemeenteraad. 
Dit raadsvoorstel / -besluit is ongewijzigd vastgesteld. 
Benoemd zijn dhr. L.J. Heijlman tot lid en voorzitter en mw. G. Bakker tot lid 
en plv. voorzitter. 

  
10A  Motie vreemd aan de orde van de dag over kinderpardon. 

Motie: De volgende motie is – met de stemmen van VVD (5), 
Gemeentebelangen (1), Vrij (1) Democraten Beverwijk (2) - aangenomen: 
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 27 september 
2018; 
overwegende dat: 
• 400 kinderen al meer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder 

verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen na 5 jaar ‘geworteld’ zijn 
en dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar of langer in Nederland 
schadelijk is voor hun ontwikkeling. Daarom moet er nu een eerlijk 
kinderpardon komen; 

• de Regeling langdurig verblijvende kinderen in het leven geroepen is om, 
onder strikte voorwaarden, langdurig verblijvende kinderen een 
verblijfsvergunning te geven. Het bepaalt dat kinderen na vijf jaar niet meer 
uitgezet mogen worden. Echter, de voorwaarden zijn zo strikt, dat de 
regeling een dode letter is geworden 
(https://www.defenceforchildren.nl/media/1491/terug-bij-af-
staatssecretaris-en-afdeling-reduceren-kinderpardon-tot-dode-letter.pdf). 
Hierdoor komt bijna geen enkel kind in aanmerking; 

• de gezinnen met kinderen vaak al jaren in de gemeente zijn. Zij gaan naar 
school en maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Het zijn onze 
burgers. Als wij deze kinderen terugsturen naar een land, waar ze vaak 
nog nooit geweest zijn en de taal niet spreken, beschadigen wij hen, maar 
doen wij ook onze lokale gemeenschappen geweld aan. Wat voor signaal 
geven wij onze kinderen als wij hun vriendjes zo behandelen. 

• we bij het invoeren van een eerlijk kinderpardon het Kinderrechtenverdrag 
naleven, dat Nederland heeft geratificeerd. Wij beschermen hiermee onze 
inwoners, die anders beschadigd worden en voorkomen onrust in onze 
gemeenschappen.  

verzoekt het college:  
1. bij staatssecretaris Harbers en Premier Mark Rutte te pleiten voor een 

eerlijk Kinderpardon. Deze kinderen wonen in Beverwijk, nu of in de 
toekomst;   

2. onze gemeente als kinderpardongemeente aan te sluiten bij het initiatief 
van DeGoedeZaak en Defence for Children, zoals andere gemeenten ook 
gedaan hebben. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
10B  Motie vreemd aan de orde van de dag over onderzoek duur asielprocedure. 

Motie: De volgende motie is – met de stemmen van Vrij (1) Democraten 
Beverwijk (2) en Samen (2) - aangenomen: 
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 27 september 
2018; 
overwegende dat: 
• Gezinnen in een lopende asielprocedure vaak te lang moeten wachten op 

een oordeel. Het leven in onzekerheid is nadelig voor jonge kinderen en 
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het belang van het kind wordt niet gediend door een veelvoud van 
ellenlange zich herhalende procedures om eventueel in aanmerking te 
kunnen komen voor het kinderpardon; 

• Een kortere en duidelijkere asielprocedure, waarbij bij binnenkomst in 
Nederland veel sneller kan worden bepaald of het een kansrijk verzoek op 
asiel is, duidelijkheid voor iedereen schept en een leven in onzekerheid 
voorkomt. 

verzoeken het college het volgende: 
1- om het voornemen van het kabinet (VVD, CDA, D66, CU) om de lange 

asielprocedure te laten onderzoeken te ondersteunen. Waarbij men 
een commissie wil laten kijken waarom veel asielzoekers langdurig in 
Nederland verblijven, ook nadat hun asielverzoek is afgewezen. In 
sommige gevallen zelfs meerdere keren; 

2- daarnaast te pleiten voor een overgangsregeling voor kinderen die 
langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, om de huidige gevallen te 
verlossen van hun onzekerheid. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
11   Sluiting. 
 
  De vergadering is om 22.32 uur beëindigd.  


