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Doen alle gemeenten mee aan de “kapitaalinjectie”; zo
niet, wat dan?

Vanzelfsprekend is het onze inzet dat alle raden een positief besluit nemen:
“samen uit samen thuis". Het is aan de lokale raden om uiteindelijk definitief te
besluiten over de kapitaaldeelname aan de ROM-D.
De situatie kan zich voor doen dat een gemeente wel mee wil doen, maar dat
op dit moment niet kan op basis van de financiële situatie van de gemeente.
Wanneer dit het geval is, zullen we op zoek moeten naar een maatwerk
arrangement waardoor de betreffende gemeente toch mee kan doen met de
nieuwe ROM-D. Dat arrangement wordt dan in 2009 uitgewerkt in het kader
van de benodigde uitwerkingsbesluiten. Een mogelijke oplossing zou kunnen
zijn dat een gemeente op een later moment een kapitaalsbijdrage doet, onder
nader te bepalen voorwaarden.

Stemmen 17/12 alle gemeenteraden “op gelijke wijze en
zonder voorbehoud” (zie bl. 40) in met de “ipso facto”
redenering op bl. 16 (bedrijvenstrategie +
uitvoeringsprogramma niet vastgesteld in alle
gemeenteraden, maar wel bindend voor de
gemeenten)?

De Drechtraad stemt 17/12 in met de beslisnotitie. De ‘ipso facto’ redenering
zoals beschreven op pagina 16 geldt niet enkel voor de
bedrijventerreinenstrategie, maar ook voor de beslisnotitie. Indien de
Drechtraad 17/12 een positief besluit neemt ten aanzien van de beslisnotitie
heeft dit een morele en politieke verplichting in zich voor alle gemeenten in de
GR. Strikt juridisch bezien zijn de gemeenten daadwerkelijk hieraan gebonden
als dit in de lokale raden is vastgesteld.

Idem mbt. aanvulling - GR, “principe 2” - bl. 17/18 (nu
“onvoldoende gewaarborgd”, beleidsmatige regie - alle
59 bedr. terreinen)?

Zie bovenstaande beantwoording

Op bl. 20 is 2x sprake van “overdrachtsconvenant”,
onder gem. raad en BenW; wat is het verschil en is een
uitwerking van het ex. – gem. raad beschikbaar 17/12
(zie ook bl. 34)?

Er zit geen verschil tussen de genoemde overdrachtsconvenanten; dit is een
en hetzelfde document. Per project wordt een overdrachtsdocument opgesteld
tussen GR Drechtsteden, gemeente en ROM-D. Vanuit de gemeente is het
college bij het opstellen van dit convenant betrokken. Het convenant zal door
de betrokken gemeenteraad moeten worden bekrachtigd.
Het overdrachtsdocument zal per project verschillen. Een uitwerking van een
convenant is op 17/12 daarom niet voorhanden. In elk convenant zal een
aantal vaste elementen wel steeds terugkomen. In elk geval is dat de
vaststelling van het programma en fasering van het plan, de grondexploitatie
en de verplichtingen van elk van de contractpartners gedurende de verdere

Wat wordt op bl. 23 bedoeld met “gunstiger financieel
arrangement”?

uitvoering van het plan.
Op pagina 34 (stap 3) is een aantal elementen opgesomd.
De voorgestelde juridische structuur maakt het mogelijk om de projecten van
de ROM-D collectief te financieren. Door de projecten te consolideren en
collectief te financieren (in plaats van solitair), daalt de financieringsbehoefte
van de ROM-D.
Deze lagere financieringsbehoefte heeft voor de aandeelhouders het voordeel
dat minder aandelenkapitaal aangehouden behoeft te worden. Het voordeel
voor de ROM-D is het gegeven dat rentelasten dalen, vanwege de lagere
financieringsbehoefte. (zie pagina 12 en 13 van de businesscase)

Inzetten reserves ROM-D als bijdrage in nieuwe
projecten; wat houdt dat voor de betreffende gemeente
concreet in (bl. 28), en idem mbt. “dekking onrendabele
top uit vermogen ROM-D” (bl. 33)?

Wanneer een project met een onrendabele top (bijvoorbeeld een
herstructureringsproject) in de toekomst wordt ingebracht, kan de situatie zich
voordoen dat de betrokken gemeenten niet de middelen heeft om dit tot nul
aan te vullen. Het project kan echter voor de GR Drechtsteden van groot
belang zijn om de regionaal gestelde doelen te behalen. In die situatie is het
denkbaar dat de GR Drechtsteden besluit om een deel van het vermogen van
de ROM-D in te zetten om die rendabele top af te dekken. Dat kan echter
alleen wanneer de ROM-D meer eigen vermogen heeft opgebouwd door
winsten op projecten toe te voegen aan het vermogen.

Waarom 17/12 niet concreet en uniform mbt. second
opinion/arbitragemogelijkheid ipv. “in het vervolg/nadere
voorstellen” (bl. 33/48)?

Voor wat betreft de aansturing van de ROM-D streven we naar unanimiteit
vanuit de Drechtsteden. Of een second opinion in de praktijk altijd noodzakelijk
zal zijn, is niet op voorhand in te schatten. De gemeenten en de ROM-D
moeten komen tot een vergelijk over de grondexploitatie in de periode tot aan
de financiële overdracht (maximaal twee jaar is voor deze periode
aangegeven). Daarnaast zullen ook de eventuele private partners in het
project, als ook de financier van het project (de bank), de grondexploitatie
kritisch beoordelen.

Kan hotspot Amstelwijck niet op de startlijst ivm.
“regionale uitvoeringskracht” ROM-D, ipv. cq. eerder of
naast DK 4 (bl. 37/38)?

Zie Principe 3, Paragraaf 3.1.
Het moment dat een terrein daadwerkelijk overgaat naar de ROM-D wordt
bepaald door de Drechtraad, via de afweging in het kader van de
Bedrijventerreinstrategie. De ROM-D voert enkel die terreinen uit die door de
Drechtraad overgedragen worden.
Het binnen de ROM-D aanwezige kapitaal moet zo effectief mogelijk worden
ingezet. Dit houdt in dat die projecten gekozen moeten worden die voor de
regio een zo groot mogelijk effect sorteren ten aanzien van de beleidsmatige
doelen.

