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Aan de Agendacommissie,
Wij verzoeken u voor de raadsvergadering of voor de sessie (=raadscarrousel) van 6-2-2014 het
onderstaande onderwerp op de agenda te plaatsen:
Onderwerp

vrijgeven krediet voor Versterkt VMBO
Korte toelichting

De gemeenteraad heeft in december 2009 het Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017
vastgesteld. In het Masterplan is opgenomen “Versterkt Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs (hierna VMBO) + 1 gymnastieklokaal..
Het project Versterkt VMBO is in drie delen gesplitst.
Deel 1 betrof de uitbreiding van het hoofdgebouw van het Vellesan College aan de Briniostraat
16 te IJmuiden. Het college heeft op 10 juli 2012 besloten om het krediet hiervoor vrij te geven.
Deze uitbreiding is begin juli 2013 opgeleverd en in augustus 2013 in gebruik genomen.
Deel 2 betreft de nieuwbouw ten behoeve van de afdeling Beroepsgerichte VMBO van het
Vellesan College. Hiervoor heeft het college op 17 december 2013 het besluit genomen om het
krediet vrij te geven.
Deel 3 betreft een kwaliteitsimpuls van de gebouwen van met name het beroepsgerichte VMBO,
hiervoor is door de gemeenteraad op 5 november 2009 een bedrag van € 1.000.000,gereserveerd. De normvergoeding uit de VNG biedt onvoldoende mogelijkheden om adequaat
op de nieuwe exameneisen in het VMBO te kunnen inspelen. De kwaliteitsimpuls bij het
Vellesan College is vooral bedoeld om bij de nieuwbouw rekening te kunnen houden met deze
nieuwe exameneisen. Daarnaast zal de uitstraling van het gebouw van het Technisch en
Maritiem College Velsen worden aangepakt.
Door het vrijgeven van dit gereserveerde bedrag kunnen de geplande werkzaamheden worden
gerealiseerd.
Doel van de bespreking

Besluitvorming
Voorgestelde wijze van behandelen

Hamerstuk, het betreft het beschikbaar stellen van een krediet wat reeds gereserveerd was voor
de kwaliteitsimpuls huisvesting VMBO.

Als achtergrondinformatie zijn de volgende stukken toegevoegd

1

Wij stellen voor om naast de portefeuillehouder(s) en behandelend ambtenaar bij de bespreking de volgende
externe belanghebbenden uit te nodigen
Naam
Naam

Dunamare, de heer
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