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Informatie ontvangen over de resultaten van de verkenning en een
oordeel vormen over raadsvoorstel.
In vervolg op motie 59 van 2013 en het raadsbesluit van 12
december 2013 om middelen vrij te geven voor het KIIC is
opdracht gegeven voor het verkennen van de financiële
haalbaarheid van het KIIC.
De tekst van het raadsbesluit 12 december 2013 luidt: “Een budget
van € 100.000 in 2014 beschikbaar te stellen om een externe
projectleider aan te trekken voor fondsenwerving van het museum
en van de overige functies in het Kust Innovatie- en
Informatiecentrum en het verkennen van de interesse van
ondernemers, onderwijsinstellingen, inclusief universiteiten en
hogere overheden om de overige functies in het Kust Innovatie- en
Informatiecentrum te realiseren. In de verkenning naast de
businesscase uit 2012 ook actuele ontwikkelingen mee te nemen
en de haalbaarheid te inventariseren van de vestiging van een
LifeLab, kennisclusters van energieprojecten (met name wind en
getijden), deltawerken- en waterkeringeninformatiecentra van
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten voor de invulling van de
overige functies in het Kust Innovatie- en Informatiecentrum.
Het bedrag van € 100.000 te onttrekken uit de
bestemmingsreserve “Visie op Velsen”.”
Er is in 2014 verkend of het haalbaar is om in de toekomst een
Kust Informatie- en Innovatie Centrum te bouwen in de buurt van
de Kennemerboulevard. De gemeenteraad wordt in deze sessie
hierover geïnformeerd. Daarnaast geeft de Raad een (voorlopig)
oordeel over het raadsvoorstel.
►Presentatie
►Fracties maken opmerkingen en gaan met elkaar in discussie.
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen
►Voorzitter concludeert of raad voldoende is geïnformeerd en 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 R.G. te Beest
►Beleidsambtenaar F. Ter Haar / M. Sloog
►Bureau Lysias : Petra Hoogerwerf
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► Raad is voldoende geïnformeerd en het onderwerp is besluitrijp
c.q. debatrijp voor de Raad van 5 maart 2015
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