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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de insprekers.
De heer J. Keunen spreekt in namens de stichting FEDRA. Hij geeft aan dat het een
helder Raadsvoorstel is. Het realiseren van een Brede School in Velsen-Noord is een
unieke kans. Hij wil een beroep doen op de Raad om voortvarend tot besluitvorming
te komen.
De heer L. Aardenburg spreekt in namens de Ondernemersvereniging Velsen-Noord.
Hij wil erop aandringen om tot een goed besluit te komen en adviseert om dit plan
over te nemen en in z'n geheel uit te voeren. Het is nu of nooit.
De verschillende fracties krijgen de gelegenheid om te reageren. Over het algemeen
staan zij zeer positief tegenover het Raadsvoorstel. Velsen-Noord verdient een Brede
School maar er dient wel blijvend kritisch gekeken te worden. Er worden enkele
vragen gesteld die door de aanwezige portefeuillehouders beantwoord worden.
De portefeuillehouders, de heer Te Beest en mevrouw Baerveldt reageren op de
opmerkingen en gestelde vragen. Zij zijn ontzettend blij met deze brede waardering.
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om tot dit Raadsvoorstel te komen. Het is
een unieke kans en inderdaad een kwestie van nu of nooit. Er zit enige vaart achter
de besluitvorming aangezien er op tijd een subsidieaanvraag bij de provincie NoordHolland ingediend moet zijn. Zonder deze subsidie kan het hele plan geen doorvang
vinden. Dit is dus een cruciaal punt.
Door verschillende (welzijns-) activiteiten te realiseren en te combineren is synergie
wel degelijk mogelijk. De samenwerking van verschillende exploitaties en activiteiten
biedt veel kansen en mogelijkheden. Er is sprake van een hoog ambitieniveau. Er
dient wel gewaakt te worden voor een overlap aan geëxploiteerde disciplines. Nu
betreft het echter de afronding van de initiatieffase. Het gaat om een groeimodel en
er is in een later stadium nog voldoende tijd om bij te sturen op exploitaties.

Het klopt dat niet iedere gebruiker huur betaald, dit heeft de volle aandacht van de
portefeuillehouder en zal hopelijk in de toekomst veranderen.
Er is nog geen bestemming voor de locaties van de scholen die leeg komen te staan.
Het is eventueel een kans om deze locaties in de woningbouwsfeer te ontwikkelen.
Na afweging van plussen en minnen en het afwegen van belemmeringen vanuit
milieuaspect is de Heirweg gaande weg gekozen als voorkeurslocatie.
Er is correct opgemerkt dat er een verschil zit tussen de genoemde bedragen van de
ISV-gelden in het voorstel en hetgeen genoemd in het collegebericht 72. Echter doet
het niets af aan het totaal.
Aangezien de fracties zeer positief zijn wordt door de portefeuillehouder voorgesteld
om de besluitvorming nog deze avond plaats te laten vinden tijdens de
Raadsvergadering.
De voorzitter inventariseert bij de fracties over hetgeen in deze sessie aan de orde is.
De mening van het college om de voorgestelde locatie, de Heirweg, als voorlopige
voorkeurslocatie te beschouwen wordt gedeeld. Daarbij wordt er ingestemd om de in
de meerjarenbegroting 2009-2012 opgenomen bestemmingsreservering voor
multifunctionele accommodaties van 1 miljoen euro te bestemmen voor de Brede
School in Velsen-Noord.
Alle fracties, met uitzondering van de LGV, vinden het voorstel besluitrijp en kan
eventueel al deze avond worden geagendeerd. Dit zal worden voorgesteld bij
aanvang van de Raadsvergadering en daar zal vervolgens over gestemd moeten
worden.
De voorzitter bedankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering.

