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Een oordeel vormen over de financiële bijdrage Verbinding A8-A9
Er wordt al lang gesproken over de ontbrekende schakel in het
wegennet tussen de A8 en de A9. De Verbinding A8-A9 is een
regionaal project onder regie van de provincie Noord-Holland. Op
10 december 2013 heeft het college besloten om een
Samenwerkingsovereenkomst Verbinding A8-A9 aan te gaan. De
overeenkomst is op 9 januari 2014 namens de gemeente Velsen
door de portefeuillehouder verkeer, ondertekend. Partijen hebben
de inspanningsverplichting op zich genomen om in 2014 een
besluit te nemen over het leveren van de financiële bijdrage. Het
volgende besluit wordt voorgesteld:
1. een bijdrage van € 2,1 miljoen te leveren aan de Verbinding A8- A9
onder voorwaarde dat:

Portefeuillehouder
Doel sessie
Toelichting

Locatie

Tijdsduur

a. de Heemskerkvariant wordt gerealiseerd dan wel een variant die
beter bijdraagt aan de leefbaarheid en/of bereikbaarheid in de
IJmond;
b. de zeven deelnemende partijen, als genoemd in de
samenwerkingsovereenkomst, ieder hun financiële toezegging gestand
doen;
c. als de gekozen variant minder kost dan het regionale budget van € 111
miljoen de bijdrage van Velsen naar rato wordt verlaagd;
2 a. in 2015 het bedrag van € 2,1 miljoen uit de algemene reserve
te dekken en de daartoe benodigde bestemmingsreserve in
te stellen bij de 1e burap 2015.
b. In de 1e burap 2015 aan de raad voor te stellen om de te
verwachte onderuitputting van het budget openbare werken
als dekking hiervoor in te boeken.
3. De gemeentelijke bijdrage afhankelijk te maken van de vorming van
het IJmondiale mobiliteitsfonds waarbij de Velsense reservering te
beschouwen is als 1e dotatie aan dit fonds.

Behandeladvies

►Fracties maken opmerkingen en gaan met elkaar in discussie.
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen
►Fracties geven hun oordeel over het plan.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
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►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 11 december 2014

