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Onderwerp: Voortgang Beursvloer

Toelichting bij de vragen:
De Beursvloer Velsen is een jaarlijks, terugkerend lokaal evenement, waar bedrijven en
maatschappelijke organisaties elkaar treffen. In een tijdsbestek van twee uur worden
vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door
aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze zgn. matches worden mankracht,
materialen en kennis verhandeld. De vragende partij zet hier een interessante
tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een zgn. win- win situatie.
Afgelopen jaren waren zo’n 45 organisaties en 35 bedrijven betrokken en het aantal
matches lag rond de 140.
Na 3 succesvolle Beursvloeren vanaf de start in 2014, ging de Beursvloer in 2017 niet
door. Het is nog onduidelijk of deze in 2018 zal plaatsvinden.
D66Velsen wilt met het stellen van de onderstaande vragen zicht krijgen op de
voortgang van de Beursvloer Velsen in 2018.
Vraag 1
In hoeverre is het college op de hoogte van de reden waarom de Beursvloer in 2017 niet
doorging? Kan het college aangeven of in 2018 de Beursvloer doorgaat? Zo neen, wat
zijn de (mogelijke) redenen om de Beursvloer niet door te laten gaan?

Vraag 2
Wat is het beeld van het college van de behoefte van maatschappelijke organisaties en
bedrijven aan een nieuwe editie van de beursvloer in 2018?
Vraag 3:
Ziet het college het nut van de beursvloer en zo ja, welke rol ziet het college voor
zichzelf weggelegd om de doorgang van de beursvloer in 2018 te bevorderen?

Vraag 4
Kan het college aangeven of een fusie van de Beursvloeren IJmond Noord en Velsen
een bijdrage kan leveren voor de Beursvloerfunctie in de IJmond?

Graag ontvang ik de antwoorden binnen 15 dagen, door tussenkomst van de Griffie,
via de mail “Bestuursinformatie”. De antwoorden staan dan gepubliceerd op de website
http://raad.velsen.nl/.
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