
     

 

GEWIJZIGD AMENDEMENT 10 van 2020 

1e Bestuursrapportage 2020 Velsen 

via griffie@velsen.nl  

Aan de voorzitter van de Raad 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 Reglement van Orde 
een amendement, met als onderwerp 1e Bestuursrapportage 2020 Velsen, indienen met 
betrekking tot het raadsvoorstel nummer: Rs20.00390, behorende bij agendapunt 3 van de 
raadsvergadering van 25 juni 2020. 
 
Het amendement luidt als volgt: 
 
Overwegende dat:. 

• er vanaf 2013 € 700.000,- is uitgegeven aan met name proceskosten / 
management, producten en algemene kosten; 

• er nu eerst een bedrijfsplan en sluitende businesscase gemaakt moet worden. 
 
Besluit de raad van de gemeente Velsen: 
 

• Beslispunt A. 6. van het voorgestelde besluit van de 1e Bestuursrapportage 
2020, te vervangen door: “ten behoeve van Brak! een extra budget (nog niet 
geoormerkt) van €30.000,-  beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de 
reserve Visie op Velsen en in september 2020 een sessie te houden over 
Brak! waarbij, middels een bedrijfsplan en een sluitende businesscase, de 
raad overtuigd wordt dat nog een extra budget ten behoeve van Brak! 
noodzakelijk is. Aan het einde van deze sessie kan geconcludeerd worden of 
het nodig is om extra budget ter beschikking te stellen en zo ja voor welk 
bedrag (hierover kan de raad dan in een volgende raadsvergadering een 
besluit nemen).” 

• Beslispunt C. aan het voorgestelde besluit van de 1e Bestuursrapportage 2020 
toe te voegen: “C. De raad een raadsvoorstel met de begrotingshandeling te 
doen toekomen met een go-or-no-go keuze met betrekking op Brak! en de 
daarvoor gereserveerde 2.9 miljoen.” 

 
Toelichting: 
Bij beslispunt 6 in het raadsvoorstel wordt 60.000 EXTRA  gevraagd van de reserve Visie 
op Velsen bovenop de 64.647 die nog geoormerkt was en nu ook opgenomen gaat  
worden. Dit betekent dus dat totaal nog eens 120.000 extra in dit dossier wordt 
uitgegeven. 
Uit de beantwoording van de technische vraag (wat hebben we tot nu toe gedaan voor de 
€ 700.000 euro die is uitgegeven aan BRAK!/PvM ?) blijkt dat dit geld met name is 
uitgegeven aan proceskosten/management, producten en algemene kosten vanaf 2013. 
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Ook de risico’s in het concept Plan van aanpak baren ons zorgen: “bij de stagnatie van 
Kustplaats IJmuiden aan Zee is straks extra financiering nodig”. De vraag is dan waar we 
dat van gaan betalen. 
De sessie in september wordt van cruciaal belang, niet alleen vanwege het feit of het extra 
gevraagde budget ter beschikking wordt gesteld maar ook hoe het bedrijfsplan en de 
sluitende businesscase eruit zien zodat we een verantwoord besluit kunnen nemen aan 
het einde van het jaar of er een go -or-no-go gaat komen voor dit project en we de reeds 
gereserveerde 2.9 miljoen beschikbaar gaan stellen voor het nieuwe BRAK!/PVM. 
 
 
Datum:   25 juni 2020 
 
Naam    Fractie 
Leen de Winter                  ChristenUnie 
 
Nathanael Korf                   Velsen Lokaal 
 
Leo Kwant                          LGV 
 
Peter Stam                         Fractie Peter Stam 
 
Robert van Koten               Politiek Sociaal 
 
Johan Visser                      Forza 
 
Robert te Beest  CDA 
 


