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1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststelling agenda, mededelingen
De agenda wordt conform vastgesteld.
Agendapunt 9 zal achter gesloten deuren plaatsvinden, voor dit agendapunt zal de
heer Nico Harkes aansluiten voor het geven van een toelichting.

3.

Ingekomen stukken
Het AB stemt in om de brief van Forum Invest, welke gericht is aan het AB, af te
handelen in de DB vergadering.

4.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van 28 mei 2009 wordt conform vastgesteld.

5.

Vaststellen Algemene verkoop voorwaarden
Het AB stelt de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bouwterreinen van de
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo vast. Tevens wordt besloten om voor de gehele
locatie milieu technisch bodemonderzoek uit te voeren.

6.

Nota Financiering
Het AB stemt in met:
• Aanhouden rekening courant, waarvan € 5 mln structureel en incidenteel extra.
Incidenteel is extra rekening courant nodig in de jaren 2012 € 0,6 miljoen en 2013
€ 0,4 miljoen.
• Aangaan van langlopende vaste geldleningen omdat deze gegarandeerd hetzelfde
rentepercentage behouden wat onder het rentepercentage van de GREX zit.
• Met de provincie overleg voeren over het verkrijgen van ontheffing inzake de
renterisiconorm.
• De nota is richtinggevend. Voordat leningen daadwerkelijk worden afgesloten,
wordt nader bepaald welke leningen voor welke bedragen en looptijden afgesloten
gaan worden. Voorstellen ter besluitvorming worden te zijner tijd voor
besluitvorming aangeboden.
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7.

Vaststellen aanbestedingsbeleid
Het AB gaat akkoord met de vaststelling van de aanbestedingstabel.

8.

Besluiten om agendapunt 9 vertrouwelijk, met gesloten deuren, te behandelen
Het AB stemt in met het behandelen van de risicoanalyse achter gesloten deuren.

9.

Risicoanalyse
Nico Harkes geeft een toelichting op de stukken waarop een discussie volgt. Besloten
is dat het AB kennis neemt van de toelichting, de memo en actielijst risicobeheersing
maar gaat vooralsnog niet akkoord met de inschakeling van Deloitte voor opname van
het risicomanagement in de Administratieve Organisatie (AO) in deze vorm. Voorts is
besloten is om de risicoanalyse eerst ambtelijk te verkennen en daarna voor een
komende DB vergadering te agenderen.

10.

Rondvraag
Inzake het lobbytraject bij regionale overheden volgt een discussie aangaande de
aanhaking van de provincie bij Bleizo. De nota financiering laat een tekort zien van €
40 miljoen waar nog subsidies voor binnengehaald moeten worden. Vastgesteld wordt
dat er een actieve lobby nodig is om de financiering van de vervoersknoop rond te
krijgen. Dit is de grootste prioriteit voor komend half jaar. Voorts dat terughoudend
gesproken moet worden over de grote publiekstrekkers. Overigens dient met name
gediscussieerd te worden over kansen en minder over risico’s. In april 2010 zal in een
gezamenlijke radenbijeenkomst de stand van zaken en de begroting worden
besproken, zodat de nieuwe raden meteen geïnformeerd zijn. De rekening cie wordt
tussentijds geïnformeerd.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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