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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0305
Vrijgeven krediet vervangende Nieuwbouw Dolfijnzaal in IJmuiden

Besluit

Voor de sloop en vervangende nieuwbouw van de gymaccommodatie Dolfijnzaal in IJmuiden een krediet vrij te geven van € 400.000,- incl. btw uit
het investeringsplan begroting 2017 en € 810.000,- uit het investeringsplan
2018, onder voorwaarde dat de gemeenteraad de begroting 2018 ongewijzigd vaststelt.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad heeft in december 2015 het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 vastgesteld. In dit Masterplan staat voor de jaarschijf
2017 de sloop en herbouw van de Dolfijnzaal in IJmuiden opgenomen. Het
college geeft nu het daarvoor benodigde krediet vrij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0306
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst/Anterieure Overeenkomst Ontwikkeling
Kustplaats IJmuiden aan Zee
Besluit

Met KondorWessels Vastgoed B.V., Kennemerstrand N.V., Kennemermeer
B.V. en Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V. een Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan over de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden
aan Zee, tevens inhoudende een Anterieure overeenkomst over het verplichte verhaal van de gemeentelijke kosten op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Publiekssamenvatting

In vervolg op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2017 over het
proces en de ambitie van het impulsproject Kustvisie sluiten ontwikkelaar
KondorWessels Vastgoed B.V, de gemeente Velsen, erfpachter Kennemerstrand N.V. en ondererfpachters Kennemermeer B.V. en Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V. een samenwerkingsovereenkomst voor de
ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan Zee. De volgende stappen in het
project zijn het op- en vaststellen van een ontwikkelplan en aansluitend
een bestemmingsplan. Hierbij zullen ook de verdere invulling van tijdelijke
ontwikkelingen (placemaking), branding, communicatie en stakeholdersmanagement aan de orde komen. Met deze overeenkomst is de onderlinge
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taak- en risicoverdeling tussen partijen geregeld evenals de vergoeding
van de kosten die de gemeente maakt voor deze ontwikkeling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0310
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Economisch Gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’.
Besluit

Economisch Gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017' vast te stellen;

Publiekssamenvatting

De IJmondgemeenten hebben binnen de Economische Samenwerking
IJmond (ESIJ) en in samenwerking met het regionaal bedrijfsleven het
Economisch Gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017’ opgesteld. Het
programma is een herijking van de editie uit 2013 en geeft voor de komende jaren richting aan de verdere economische ontwikkeling van de IJmond.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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