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Geachte raads- en commissieleden,
Bijgaand ontvangt u een tweetal brieven van het college voorzien van een aantal bijlagen.
Deze stukken zijn u ook per mail zojuist toegezonden. Het college wil u hiermee informeren
over het volgende.
1.

Plan van Aanpak en uitvoering actualisatie compensatieaspecten
bedrijfsverplaatsing DPE (brief college kenmerk 12.308867).

Het college heeft, ter voldoening aan de voorwaarde van GS om een Plan van Aanpak hoe
wordt omgegaan met het staatssteun-aspect, aan Troostwijk Real Estate en Nysingh
Advocaten een actualistatie van alle compenstatie-aspecten gevraagd. De rapportages van
beide bureaus zijn door het college als Plan van Aanpak aan GS voorgelegd.
De brief van ons college aan GS daartoe gaat als bijlage hierbij.
De rapportages zijn, aldus de brief van het college, ter inzage bij de griffie gelegd.
U vindt beide rapportages ook als bijlage bij deze zending. Voor alle duidelijkheid:
hoewel het rapport van Troostwijk het woord "vertrouwelijk" bevat, worden deze
rapportages u, na overleg met de opstellers, niet onder geheimhouding toegezonden.
Tevens meldt het college dat GS heeft besloten goedkeuring te verlenen aan het
voornemen om deel te nemen in DPE Next. De brief van GS daarover zal als ingekomen
stuk op de agenda van de e.v. commissie worden geplaatst, maar gaat voor uw informatie
ook als bijlage bij deze zending.

2.

Raadsvergadering 19 maart 2012 (brief college kenmerk 12.308877)

Naar aanleiding van het verzoek van een aantal fracties aan het college om het
raadsvoorstel "Finale besluitvorming DPE Next" aan te houden c.q. - voorlopig - terug te
nemen reageert het college schriftelijk aan de gehele raad. De inhoud van de reactie
spreekt voor zich. Tevens informeert het college u over (aanloop naar) de ontstane
situatie, die voor een aantal fracties aanleiding was om het verzoek tot opschorting van de
behandeling te doen. Hiertoe is bijgevoegd een memorandum van Holland van Gij zen .
Advocaten en Notarissen inzake hypotheekvestiging op erfpachtrecht.
Briefen memorandum gaan als bijlage hierbij.
vriendelijke groeten,

Harry Werkman
raadsgriffier

