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A.V. Baerveldt
Een oordeel vormen over het beschikbaar stellen van financiële middelen
voor project De Ring.
Na het afblazen van het project Groot Helmduin is door de Raad besloten
om door te gaan met het realiseren van nieuwbouw voor de basisscholen
Klipper-Zeewijk en De Zandloper. Na onderzoek is ook besloten tot
nieuwbouw van Sporthal Zeewijk.
In 2011 heeft de raad benadrukt dat een gezamenlijke ontwikkeling van
basisschool de Zandloper en Sporthal Zeewijk de voorkeur heeft en met
hoge prioriteit moet worden uitgevoerd. De gemeente en de Stichting
Bijzonder Basisonderwijs Velsen (BBV) hebben dit opgepakt en werken
intensief samen om dit uit te werken en tot een optimaal resultaat te
brengen. Ook is samenwerking gezocht met de Stichting Welzijn Velsen
(SWV) i.v.m. de realisatie van peuterspeelzaal Humpie Dumpie.
Het programma van eisen (PVE) en de financiële ramingen zijn gereed.
Na de beschikking over het gevraagde krediet kan de aanbesteding
beginnen. Volgens planning start de bouw in 2014. Voor die tijd wordt de
grond bouwrijp gemaakt.
Het college vraagt de gemeenteraad nu om de benodigde financiële
middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project De Ring
in Zeewijk, door:
1. de reserve Masterplan Zeewijk ad € 1.978.180,- voor dit project vrij te
geven, en
2. de lagere onderhoudskosten 2013 aan de reserve dekking
kapitaallasten toe te voegen.
Het college wijst er op dat de reserve Masterplan Zeewijk hierdoor
uitgeput is zodat toekomstige onrendabele ontwikkelingen in Zeewijk niet
meer gedekt kunnen worden uit deze reserve.
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Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over de voorgestelde financiering voor dit
project.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel besluitrijp
c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 7 februari 2013

