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Voorstel 
Kennisnemen van de voortgang van de aangewezen grote projecten.  
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Bij de begrotingsbehandeling 2008 is er op basis van een motie van 24 juni 2008 besloten dat er 
voor de rapportagemomenten Grote Projecten aansluiting wordt gezocht bij de Voorjaarsnota en 
de Begrotingsbehandeling. Op deze wijze wordt twee maal per jaar, op een vast moment over 
alle grote projecten gerapporteerd. Mocht een project daar aanleiding toe geven, dan wordt u 
uiteraard ook tussentijds geïnformeerd. Per project wordt een schriftelijke voortgangsrapportage 
gemaakt met in elk geval de volgende informatie: 
a. het oorspronkelijke doel; 
b. de voortgang; 
c. de huidige planning; 
d. de risico’s; 
e. de financiën; 
f. de beslismomenten. 

 
Over het format Kustvisie wordt op dit moment vooral over het onderdeel Zomerkade 
gerapporteerd. Afhankelijk van het concreet worden van de onderdelen aanloophaven en 
landtong zal in volgende formats ook over die onderdelen worden gerapporteerd.  
 
Argumentatie
Over de aanlevering van de project informatie zijn afspraken gemaakt (zie bovenstaande 

     informatie). 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
 
Alternatieven

 



 

Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf
Niet van toepassing. 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Overeenkomstig het ‘Protocol grote projecten’ wordt gerapporteerd aan uw raad.   
 
Collegeprogramma

 Niet van toepassing. 
 
Begroting

 Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten
In het voor en najaar wordt gerapporteerd.
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing.
 
Evaluatie
Niet van toepassing.
 
Bijlagen
1. Oude Haven 
2. HOV 
3. Kustvisie 
4. Keucheniusstraat oost 
5. Blokkerpanden 
6. Trappenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 

Burgemeester en wethouders, 
  
 
 

 

  
  
De secretaris De burgemeester 
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Dit voorstel is behandeld in de gecombineerde vergadering van de commissies Sociaal Domein, 
Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen van 15 juni jl.. 
De vertegenwoordigingen in de gecombineerde commissie van alle fracties adviseren u de 
rapportages voor kennisgeving aan te nemen. 
 


