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De heren Veerman en Mannaart

De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de heer
Veerman.
De heer Veerman houdt een uitgebreide presentatie. In het eerste deel wordt KIMO
International gepresenteerd en het tweede deel gaat over KIMO Nederland en België. Deze
organisatie werd in 199 opgericht door Velsen en Noordwijk.
Tijdens en na de presentatie hebben raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen.
Verschillende raadsleden maken hier gebruik van.
De heer Veerman vertelt enthousiast over de verschillende projecten van het KIMO,
waaronder “fishing for litter”.
Wethouder Te Beest meldt dat hij trots is dat Velsen aan de basis heeft gestaan van zo’n
geweldige organisatie. Velsen mag ook nog steeds de voorzitter leveren. Als gemeente
moeten wij apetrots zijn op KIMO Nederland en België. Speerpunt voor de komende jaren is
de naamsbekendheid van KIMO.
Vanuit de raad wordt de suggestie gedaan om een werkbezoek in het kader van de KIMO te
organiseren.
Geïnformeerd wordt nog naar het bedrag dat voor KIMO in de begroting staat. Toegezegd
wordt door wethouder Te Beest dat deze vraag via het verslag beantwoord wordt.
Het toegezegde antwoord van wethouder Te Beest luidt als volgt:
In de sessie van afgelopen donderdag over de Kimo hebben wij beloofd om het
bedrag wat de gemeente jaarlijks aan contributie betaald aan Kimo Nederland/België
mee te nemen in de notulen van die vergadering. Ook zouden we erbij vermelden
waar het te vinden is in onze jaarrekening van de gemeente.
Navraag bij onze afdeling financiën leert ons dat:
Concreet over 2014 en 2015 de volgende bedragen zijn betaald:
2014 € 4.258
2015 € 4.322
De uitgaven voor KIMO worden verantwoord onder de post overige goederen en
dienst bij de ramingen voor de Omgevingsdienst IJmond.
De voorzitter constateert dat er voldoende informatie over het KIMO gewisseld is en sluit de
vergadering.

