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A. Verkaik
Informatie ontvangen over de consequenties van de
verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam, in relatie tot het
CNB
De 4 havengemeenten in het NZKG-gebied werken samen in de
gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB)
voor het uitvoeren van taken op het Noordzeekanaal. De
operationele taken worden uitgevoerd door de Nautische Sector
van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. Op 13 februari
2013 heeft het college van Amsterdam het formele besluit tot
verzelfstandiging van de Haven Amsterdam genomen, die met
ingang van het tweede kwartaal 2013 gerealiseerd zal zijn. Op
voorwaarde dat de uitvoering voldoende wordt gewaarborgd, heeft
het algemeen bestuur van het CNB besloten dat de publieke taken
namens het CNB door het private havenbedrijf worden uitgevoerd.
De havenmeester van Amsterdam voert ook binnen het private
Havenbedrijf Amsterdam NV publieke taken uit voor het ministerie
van I&M, Rijkswaterstaat, Amsterdam en het CNB. Om de publieke
belangen te waarborgen wordt een Havenmeestersconvenant
gesloten als kader voor sturing en toezicht. In deze sessie zullen
de directeur van het CNB (mw. Van Oosten) en de Velsense leden
van het algemeen bestuur (A. Uytendaal en B. Hendriks) van het
CNB aanwezig zijn om informatie te verstrekken over de
consequenties van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf
Amsterdam in relatie tot het CNB.
►Presentatie en toelichting door directeur CNB en Velsense leden
van het Algemeen Bestuur .
►Fracties stellen vragen / maken opmerkingen.
►Directeur CNB, AB Leden en Portefeuillehouder beantwoorden
vragen.
►Voorzitter vat eventueel gemaakte afspraken samen.
►Portefeuillehouder A. Verkaik
►Velsense leden Algemeen Bestuur A. Uytendaal en B. Hendriks
►Directeur CNB Janine van Oosten
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