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Onderwerp: Multifunctionele accommodatie Velserbroek (MFA Velserbroek)  

De raad van de gemeente Velsen, 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, van 7 november 2022.

Besluit

De raad besluit:

1. In te stemmen met uitvoering van de beoogde plannen om het bestaande bibliotheekpand in 
Velserbroek te transformeren naar een multifunctionele accommodatie (MFA) Velserbroek; 

2. In te stemmen met het voornemen om stichting Buitengewoon en (een deel van) de 
huisvesting van stichting Buitengewoon aan de Galle Promenade 70 te betrekken bij de 
verdere planvorming en realisatie van de MFA Velserbroek; 

3. Het reeds gereserveerde krediet van € 2,2 miljoen definitief vrij te geven ter dekking van de 
investering;

4. In te stemmen met het inzetten van gerealiseerde incidentele besparingen op maatschappelijk 
vastgoed ten bedrage van € 0,7 miljoen voor de realisatie van de MFA Velserbroek;

5. Het principe te hanteren dat vrijvallende budgetten maatschappelijk vastgoed opnieuw worden
ingezet voor maatschappelijk vastgoed.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022. 

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,
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R.B. Palstra F.C. Dales
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