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Voorgesteld raadsbesluit
Vrijgeven van een krediet van € 1.000.000,- uit de reserve Versterkt Voorbereidend Beroeps Onderwijs
voor het verbeteren van de gevels van het Technisch College Velsen en een kwaliteitsimpuls voor de
nieuw te bouwen afdeling Beroepsgericht Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs van het
Vellesan College aan de Platanenstraat 50, beide te IJmuiden.
Samenvatting
In de notitie “Hoofd en handen sterker verbinden” die door de gemeenteraad is aangenomen en die is
opgenomen in het Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017 ligt het zwaartepunt op het
beroepsgerichte Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Hiervoor is een bedrag van €
1.000.000,-“ in de reserve “Versterkt VMBO gereserveerd voor het plegen van een kwaliteitsimpuls in
de gebouwen van het beroepsgerichte VMBO van het Technisch en Maritiem College Velsen en het
Vellesan College.
Aanleiding
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. Het college heeft op 17 december 2013 een 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.
Programma
Programma 4, Jeugd en Educatie,
Kader
Masterplan Huisvesting Onderwijs 2010-2017
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Velsen

Beoogd doel en effect van het besluit
Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de gevel van de gebouwen van het Technisch College Velsen en
de uitstraling van de nieuwbouw aan de Platanenstraat 50.
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Directe maatschappelijke consequenties
De gevel van de gebouwen van het Technisch College Velsen zal worden aangepakt.
De nieuwbouw van het Vellesan College zal meer uitstraling krijgen.
Argumenten
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het Masterplan 2010-2017 en aan het besluit van de
gemeenteraad van 5 november 2009 om een bedrag van € 1.000.000,- te reserveren voor een
kwaliteitsimpuls van de gebouwen van met name het beroepsgericht VMBO.
Inspraak, participatie etc.
Niet van toepassing
Alternatieven
Niet van toepassing
Risico’s
Niet van toepassing
Financiële consequenties
De raad wordt gevraagd om € 1.000.000,- vrij te geven uit de reserve “Versterkt VMBO”
Uitvoering van besluit
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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