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Een oordeel vormen over het verzoek om een bijdrage te leveren aan
het Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP)
Er wordt een nieuwe sluis gebouwd in Velsen. Die sluis wordt de
grootste ter wereld. Om informatie te geven over dit werk en de
omgeving ervan is het Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP)
bedacht. Met het SHIP wordt Velsen en de regio geprofileerd als
nautische toegangspoort en als plek om de kennis over én de
interesse in havens en techniek te vergroten. Volgens het college
sluit het SHIP daarmee heel goed aan bij de Visie op Velsen. Het
SHIP wordt een laagdrempelig centrum waar bezoekers straks de
bouw van de nieuwe sluis, het sluizencomplex, de haven, de
bedrijvigheid en de beroepen in en rond het Noordzeekanaalgebied
in al haar facetten kunnen beleven. De provincie heeft de gemeente
Velsen gevraagd om aan het SHIP bij te dragen. Het gaat om een
bedrag van €200.000,-. Dit bedrag zou betaald kunnen worden uit de
reserve die er is om de doelen uit de Visie op Velsen te realiseren.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie
en wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de
geuite meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 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.
 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 (stemverklaring van
30 of 60 sec) of een debatstuk is.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp als hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of als
debatstuk..
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