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 Wensen en bedenkingen uiten over de overeenkomst.
 Een oordeel vormen over de financiering van de verwerving van
de rechten op de Westtribune.
Met de curator van de boedel van Memid Investments B.V. is in
principe overeenstemming bereikt over de verwerving door de
gemeente van de rechten op de Westtribune gelegen in het stadion
van Telstar en de ontbinding van de met Memid Investments B.V.
gesloten erfpachtovereenkomst ten aanzien van de ondergrond
van de Westtribune.
Met Telstar is eveneens in principe overeenstemming bereikt over
het gebruik van de tribune. De gemeenteraad wordt gevraagd om
op vorengenoemde overeenkomsten wensen en bedenkingen uit
te brengen. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad een voorstel
ter goedkeuring voorgelegd inzake de financiering van de
verwerving van de rechten op de Westtribune.
Bij besluitvorming door de gemeenteraad voor 15 juni a.s. kan
Telstar bij haar verplichtingen jegens de KNVB rekening houden
met de in het besluit van de gemeenteraad vastgestelde
uitgangspunten.
o Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties. Daarnaast geven zij aan wat zij van de overeenkomst
vinden.
o Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
o Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het
concept raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad
vast te leggen.
o De voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het
raadsvoorstel en concept raadsbesluit voldoende is behandeld
en naar de raad kan, zo ja of het een hamerstuk (30 of 60 sec) of
een debatstuk is. Tevens benoemt hij eventueel gedane
toezeggingen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp voor de raad van 11 juni 2015

