MOTIE 33 van 2020
Lessen trekken uit BRAK
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, Reglement van Orde een
motie, behorend bij agendapunt 3, met als onderwerp "Lessen trekken uit BRAK!", indienen
voor de raadsvergadering van 5 november 2020.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
 Al sinds 2012 wordt nagedacht over het ontwikkelen van een nieuwe locatie voor het
Pieter Vermeulenmuseum in de gemeente Velsen mogelijk als onderdeel van een Kust
Innovatie en Informatie Centrum (KIIC) onder de projectnaam BRAK
 De raad in 2015 reeds 2,9 mln euro heeft gereserveerd voor BRAK
 Het project BRAK een lange looptijd heeft gekend, met keer op keer uitstel van
toegezegde plannen en sterk vertraagde fondswerving
 De voorbereidende werkzaamheden van het project BRAK/PVM veel
gemeenschapsgeld hebben gekost
 BRAK een complex project was met diverse afhankelijkheden van andere
projecten/programma’s
 De complexiteit van het project risico’s met zich mee bracht
 Er voor BRAK een nieuwe organisatie vanaf de basis diende te worden opgericht
 PVM pas vanaf 2020 als gelijkwaardige partner in het project is betrokken
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
 Complexe projecten behoren bij de taak van de gemeente
 Er meer grotere/complexe projecten en programma’s in de pijplijn zitten (bijv.
warmtenet, herhuisvesting PVM, etc)
 Er uit het BRAK project geleerd moet worden voor toekomstige projecten ten aanzien
van programmamanagement, inhuur, aansturing, besluitvormingsprocessen,
contracteren partijen, managen en betrekken van partners, betrekken
belanghebbenden, beheersen van risico’s
En verzoekt de rekenkamercommissie:
 Een feitenonderzoek uit te (laten) voeren naar de juridische, financiële en
organisatorische situaties en risico’s vanaf het opstellen van de businesscase KIIC
2012 tot en met het besluit van november/december 2020.
 Aanbevelingen te doen over toekomstige bestuurlijke, juridische en financiële
betrokkenheid van de gemeente bij ontwikkelingen zoals dit project.
 Aan te geven welke lessen moeten worden geleerd en welke maatregelen nodig zijn
om herhaling in de toekomst te voorkomen.
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