
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.3 

 

 Doetinchem, 26 mei 2016 

 

 

Tweede halfjaarrapportage Samenwerking 

Bedrijventerreinen West Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

De Tweede halfjaarrapportage Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek, 

peildatum 31 december 2015 vaststellen. 

 

Eerdere besluiten: 

Raadsbesluit  Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek d.d. 1 oktober 

2009 

Collegebesluit  Intern Informatie- en Communicatieprotocol Samenwerking Bedrijventerreinen West 

Achterhoek d.d. 13 oktober 2015 

 

Vanuit de Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek wordt er gerapporteerd aan de 

gemeenteraden van de vier deelnemende gemeentes. Conform het in 2015 vastgestelde Informatie- 

en Communicatieprotocol zijn de jaarrapportage van de programmamanager en de halfjaar-

rapportages vanuit A18 Bedrijvenpark en DocksNLD gecombineerd tot een ‘halfjaarrapportage 

Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek’. Deze halfjaarlijkse rapportage verschijnt 

halverwege het jaar (peildatum 1 juli, presentatie eind september/begin oktober) en aan het begin van 

het jaar (peildatum 31 december, presentatie eind maart/begin april). 

 

De Tweede halfjaarrapportage Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek, peildatum 

31 december 2015, is op 25 februari jl. door de Stuurgroep vrijgegeven voor behandeling in de 

gemeenteraden. Deze treft u in de bijlage aan. 

 

De tweede voortgangsrapportage over 2015 van de programmamanager (§ III) gaat dieper in op de 

volgende punten: 

 Algemene economische stand van zaken - de economie en werkgelegenheid lijken voorzichtig 

weer aan te trekken. Bedrijven die uitbreiden, doen dit op de huidige locatie en verplaatsen niet 

naar het A18 Bedrijvenpark. 

 Herstructurering, Revialisering en Transformatie (HRT)-opgaven binnen de vier deelnemende 

gemeenten - de vier samenwerkende gemeenten hebben allen revitaliseringsprojecten in 

uivoering. Verheulsweide in Doetinchem is al afgerond. Alle projecten dienen eind 2016 afgerond 

te zijn. 

 Brief van de Rekenkamercommissie - het Informatie- en Communicatieprotocol West 

Achterhoek vastgesteld. Dit is in een gezamenlijke raadsbijeenkomst toegelicht. Bij brief van 

20 oktober 2015 zijn de raden geïnformeerd over de afronding van de acties naar aanleiding van 

de aanbevelingen vanuit de Rekenkamercommissies. 

 Marketing & acquisitie - er is aan het werk gegaan met een scenario dat voor de komende 

twee/drie jaar voldoende houvast biedt om de M&A-acties te intensiveren. De kernpunten 

bestaan uit:  

- versterken van de M&A-organisatie 

- het intensiveren van het vraaggestuurd werken  

- het inzetten op een ketenbenadering van bedrijven door de acquisiteur 

Daarnaast is gestart met het opstellen van een Economische uitvoeringsagenda / Maatschappelijke 

Kosten-Baten Analyse (MKBA) voor West Achterhoek. 
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 Wet modernisering vennootschaps-belastingplicht overheidsondernemingen (VpB) - de invoering 

van de VpB blijft met veel onduidelijkheid omgeven. Tot in de laatste week voor invoering is de 

wet aangepast. In januari 2016 heeft de stuurgroep de raden hierover schriftelijk geïnformeerd. 

 

De halfjaarrapportages van A18 Bedrijvenpark (§ IV) en DocksNLD (§ V) geven een beeld van de 

activiteiten die ondernomen worden in de concrete aansturing van deze projecten. Op A18 

Bedrijvenpark worden nog enkele afrondende werkzaamheden betreffende het bouw- en woonrijp 

maken uitgevoerd en wordt de retentievoorziening (vloeivelden) aangelegd. Op DockNLD is het 

bouwrijp maken afgerond. Op beide terreinen ligt de focus nu op de verkoop van kavels. 

 

Conform de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst biedt de Stuurgroep de rapportage van de 

programmamanager aan de gemeenteraad aan. Op basis van uw besluitvorming uit 2011 wordt deze 

rapportage ter vaststelling aan u aangeboden. 

 

De halfjaarrapportage betreft een terugblik op de tweede helft van 2015. Met de vaststelling hiervan 

worden geen financiele risico’s aangegaan of beleidswijzigingen voorgesteld. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over tweede halfjaarrapportage Samenwerking 

Bedrijventerreinen West Achterhoek; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de Tweede halfjaarrapportage Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek, peildatum 

31 december 2015, vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 2 juni 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 


