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In november 2010 heeft het college besloten het opstellen van een businesscase door
FC Dordrecht voor de mogelijke verplaatsing van FC Dordrecht van de huidige locatie
aan de Krommedijk naar het Kassencomplex te ondersteunen. Voor de beoordeling van
deze businesscase zijn enkele randvoorwaarden gesteld. Op woensdag 21 december
2011 heeft FC Dordrecht de definitieve businesscase ingediend. Wij hebben met u
afgesproken na het indienen van de definitieve businesscase te informeren over de
businesscase en ons oordeel over de volledigheid en haalbaar van de businesscase. Met
deze brief geven wij graag invulling aan deze afspraak.
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AANGEPASTE Raadsinformatiebrief over Businesscase FC. Dordrecht
Deel 1 Bidbook pag 1-47 pdf (BEVEILIGD) -namen onzichtbaar.pdf
Mail dhr. A. Heijsman over openbaarheid Businesscase FC Dordrecht
M1 Motie Businesscase FC Dordrecht.pdf
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Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, GroenLinks, D66 en VSP
over ontwikkeling nieuw stadion FC Dordrecht
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In vergadering
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Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 15 mei 2012 22:15
De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie(s) van PvdA, D66, WEK
en GroenLinks als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 juni
2012. De discussie zal daarbij gaan over de twijfels over de financiële haalbaarheid van
de businesscase en het stellen van de kaders voor deze.
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 24 april 2012 20:45
De meerderheid van de adviescommissie geeft aan de businesscase betreffende een
nieuw te bouwen stadion voor FC Dordrecht in de openbaarheid te bespreken. Aan
wethouder Sleeking wordt gevraagd door wie vertrouwelijkheid op dit stuk is opgelegd.
De wethouder wordt gevraagd bij FC Dordrecht te informeren of de businesscase in de
openbaarheid behandeld kan worden.
De wethouder geeft aan dit te zullen doen en de raad hiervan op de hoogte te stellen.
Daarna kan een nieuwe adviescommissiekamer worden geagendeerd al dan niet in
beslotenheid.

In vergadering
Besluit

Agendacommissie - dinsdag 17 april 2012 20:30
De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op

een nader te bepalen datum. Op dezelfde avond wordt de andere raadsinformatiebrief
over FC Dordt (dossier 819489) in een apart blok geagendeerd.

In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 10 april 2012 20:15
De raad besluit de vertrouwelijke raadsinformatiebrief door te geleiden naar de
Agendacommissie ter bepaling van de verdere afhandeling.
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Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
M 1 Motie Businesscase FC Dordrecht
Algemeen
A.G. Hoogerduijn (ChristenUnie /SGP)
P.J.T. Tiebosch (Democraten 66)
A. Karapinar (GroenLinks)
J.H. Lagendijk (Partij van de Arbeid)
H.J. Romijnsen (Verenigde Senioren Partij )
Verworpen, 19-06-2012

