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Een oordeel vormen over de impulsprojecten Visie op Velsen.
Samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden is in 2011 de Visie op Velsen 2025 'Kennisrijk Werken in Velsen'
opgesteld. Sinds die tijd wordt gewerkt aan het realiseren van de ambities uit
deze visie. In de Strategische Agenda 'Energiek en Innovatief naar 2016' is
dat nog eens extra bekrachtigd met vier strategische prioriteiten: Interessant
IJmuiden, IJmond innovatieve regio, Er zit energie in Velsen en Avontuurlijke
kust & groen. Met vijf impulsprojecten wil het college in de bestuursperiode
2014-2018 de uitvoering van de Visie op Velsen en de Strategische Agenda
een extra zetje geven.
De vijf projecten zijn:
- Techport IJmond
- Kustvisie & Kust informatie en innovatie centrum (KIIC)
- Offshore Windenergie
- Havenkwartier Halkade & Oud-IJmuiden
- Citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee
Het college vraagt de raad om de initiatiekosten van de impulsprojecten te
dekken uit de reserve Visie op Velsen. Deze initiatiekosten behelzen ook een
budget voor een impuls aan het op de kaart zetten – vergroten van exposure
– van Velsen en IJmond. Voor het impulsproject KIIC is reeds eerder door de
raad uit de reserve Visie op Velsen een budget ter beschikking gesteld van €
660.000. De initiatiekosten voor het impulsproject Offshore Windenergie
kunnen vanuit bestaande budgetten gedekt worden.
Ook wordt voorgesteld de resterende middelen van de reserve Visie op
Velsen te reserveren als vervolgbudget voor de impulsprojecten. Ook de
kosten van de startersleningen (beheerskosten en rentelasten) worden
gedekt uit de reserve Visie op Velsen. Deze zijn echter relatief beperkt.
o Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en concept
raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere fracties.
o Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de geuite
meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn).
o Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite meningen
en vragen, en mogelijk toezeggingen te doen.
o Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of de
bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het concept
raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad vast te leggen.
o Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit voldoende is behandeld en naar de raad kan, zo ja of
het een hamerstuk (30 of 60 sec) of een debatstuk is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp of debatrijp voor de raad van 11 juni 2015

