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Amendement Gedachtenlijn toekomst samenwerKing bedriiuenterreinen West
Achterhoek

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 22 februari 2018,

Gelezen het raadsvoorstel en de onderliggende stukken m.b.t. de Gedachtenlijn toekomst
samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek,

overwegende dat:
• het college in reactie op de constateringen van de accountant is gekomen met een

raadsvoorstel waarin sprake is van een gedachtenlijn die Hader uitgewerkt dient to worden;
• die gedachtenlijn de bestaande praktijk waarbij geen van de deelnemende gemeenten zich

wat van de SOK aantrekt en ze allemaal hun eigen gang gaan, legitimeert;
• dit uitbreiding van industrieterreinen elders tot gevolg heeft in plaats van het vullen van

Bedrijventerrein A18 fase I;
• de accountant daarentegen in de Boardletter 2017 heeft vastgesteld dat er geen basis is

om in de grondexploitatie to rekenen met een uitgifte van 3 ha per jaar na de 10-
jaarstermijn op bedrijventerrein A18 fase I, waardoor het moment van in exploitatie komen
van fase II ver in de toekomst komt to liggen;

• de opdracht van de accountant aan de gemeente daarom is om minimaal de huidige 2e
fase over to brengen Haar de materiele vaste activa en dus Ease II of to waarderen Haar
landbouwwaarde en dat to verwerken in de Jaarrekening 2017;

• het de taak is van de gemeenteraad van Doetinchem in zijn verantwoordelijkheid voor de
grondexploitatie van het RBT om hierover een besluit to nemen (art. 7, lid 2 van de
Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen West Achterhoek, 22 januari 2010)

besluit:
• de dictumpunten in het raadsvoorstel to schrappen en to vervangen door:

1. niet in to stemmen met de in de gedachtenlijn geformuleerde afspraken;
2. bedrijventerrein A18 fase II of to waarderen;
3. dit to verwerken in de Jaarrekening 2017;

en gaat over tot de orde van de dag.
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