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Aan de leden van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert

Geacht raadslid,

Bij raadsinformatiebrief d.d. 16 december 2013 bent u nader geïnformeerd over de
eindafrekening van het traject infrastructuur inclusief begeleiding bedrijfsverplaatsingen LOG
Graspeel, met name de bijdrage van de gemeente Grave. Door de V.K.P. zijn hierover
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enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Via deze raadsinformatiebrief gaan wij hier
nader op in.
Door de V.K.P. zijn opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over:
1.
2.

het door wethouder Van den Boogaart op eerdere vragen van de gemeenteraad
gegeven antwoord, dat “alle financiële zaken geheel afgerond waren”;

Uw brief van

de rechtsgeldigheid van de op 10 mei 2007 tussen de gemeenten Landerd, Grave
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en Mill en Sint Hubert gesloten Samenwerkingsovereenkomst LOG Graspeel;
3.

het aanbestedingsvoordeel en de kostenoverschrijdingen;

4.

de consequenties wanneer een van de gemeenten zich niet aan de afspraken houdt
en de mogelijkheden tot aansprakelijkheidsstelling;

5.

Uw kenmerk
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het niet in rekening brengen van de in 2013 gemaakte toerekeningskosten ad
€ 27.230,--;

6.
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de tot nu toe door onze gemeente ondernomen acties hieromtrent.

Als reactie op de gemaakte opmerkingen en ter beantwoording van de gestelde vragen,
delen wij u het volgende mee.
Ad 1.
Het door wethouder Van den Boogaart op eerdere vragen van uw raad gegeven antwoord
had betrekking op de toegekende Ceres-subsidie en andere subsidies in dit traject. De vraag
was of die waren afgewikkeld en dat was/is het geval. Dit stond en staat uiteraard los van de
financiële afwikkeling van de (eventuele) bedrijfsverplaatsingen, waarover toentertijd nog
geen zekerheid was en ook thans nog geen “gesloten dossiers” zijn.
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Ad 2.
De op 10 mei 2007 tussen de gemeenten Landerd, Grave en Mill en Sint Hubert gesloten
Samenwerkingsovereenkomst LOG Graspeel met bijbehorende kostenverdeling is nog
steeds rechtsgeldig en zal eerst eindigen nadat alle partijen aan de afgesproken
verplichtingen hebben voldaan en/of aldus nader door partijen wordt bepaald/
overeengekomen.
Ad 3.
Het aanbestedingsvoordeel heeft vooral betrekking op de uitgevoerde civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden (aanpassing wegen inclusief bermen, grondtransacties,
voorbereiding en toezicht, aanpassen hoofdnet kabels en leidingen en landschappelijke
inpassing). Ten aanzien van deze onderdelen behoeft de gemeente Grave krachtens de
gesloten overeenkomst niet bij te dragen, tenzij er alsnog een agrarische ondernemer vanuit
de gemeente Grave naar het LOG Graspeel verplaatst.
De kostenoverschrijdingen hebben met name betrekking op de kosten voor extern
projectmanagement, waaraan de gemeente Grave wel dient bij te dragen, alsmede de
interne toerekeningskosten (arbeidsuren e.d.).
Ad 4.
De financiële consequenties voor het niet volledig nakomen van de gesloten overeenkomst
zijn toegelicht in de eerdere raadsinformatiebrief.
In de samenwerkingsovereenkomst is over de juridische aspecten hiervan het volgende
vastgelegd:
“19.

De partij die door een aan haar toerekenbare nalatigheid niet aan de verplichtingen
in het kader van dit project voldoet, verplicht zich om de andere partij voor de
mogelijke financiële gevolgen schadeloos te stellen.

21.

Naar aanleiding van deze overeenkomst staat geen rechtsgang open, geschillen
worden in onderling overleg opgelost”.

In beginsel kan onze gemeente de gemeente Grave houden aan de volledige nakoming van
de in de op 10 mei 2007 gesloten – en van tevoren door de betrokken gemeenteraden via
kredietbesluiten – bekrachtigde samenwerkingsovereenkomst LOG Graspeel jegens onze
gemeente aangegane verplichting. Als de gemeente Grave daar niet op ingaat (hetgeen te
verwachten is), dan kan onze gemeente de gemeente Grave en/of de gemeente Landerd
(penvoerder in het subsidieverantwoordingtraject) privaatrechtelijk aansprakelijk stellen.
Dit zet de (bestuurlijke) verhoudingen behoorlijk onder druk. Bovendien gaat dit traject voor
alle partijen gepaard met aanzienlijke externe (advies- c.q. advocaat)kosten en een positieve
uitkomst van een dergelijk geschil voor onze gemeente kan nooit op voorhand worden
gegarandeerd. Mede omdat dit ook zo in de gesloten overeenkomst is bepaald (er staat
geen rechtsgang open en geschillen worden in onderling overleg opgelost), verdient het de
voorkeur om deze zaken op bestuurlijk niveau in der minne te regelen.
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Ad 5.
Onze gemeente heeft terecht de in 2013 gemaakte toerekeningskosten ad € 27.250,-verantwoord via toedeling aan het in en vanaf het jaar 2013 beschikbaar gestelde krediet
bedrijfsverplaatsingen. Hierbij is geen sprake van creatief boekhouden. Het (resterende)
tekort van € 17.947,-- heeft betrekking op de boekhoudkundig afgesloten en dus niet meer te
corrigeren periode tot en met het jaar 2012.
Ad 6.
Vanaf het moment, dat de gemeente Landerd (penvoerder in het subsidieverantwoordingtraject) de voorgestelde voorlopige afrekening en definitieve afrekening op respectievelijk
2 maart 2012 en 21 maart 2013 heeft toegezonden is door onze gemeente herhaaldelijk
aangegeven, dat de voor de gemeente Grave berekende bijdrage niet in overeenstemming is
met de gesloten overeenkomst. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is meermaals overleg gevoerd
om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.
Overigens erkennen wij wel, dat er ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
nog geen zicht was op de uiteindelijk verkregen subsidies van ± 80% van de gemaakte
kosten. Als dit wel het geval was geweest, dan had dat gegeven destijds wellicht aanleiding
gegeven een lagere bijdrage voor de gemeente Grave overeen te komen.
Wij vinden het aan de gemeente Grave gedane voorstel, dat zij het tekort van onze
gemeente ad € 17.947,-- oplossen dan ook alleszins redelijk.
Gezien het vorenstaande zijn wij van mening, dat ons college in de gegeven situatie
adequaat en alleszins redelijk heeft geopereerd.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ron Roefs van de
afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (0485) – 460 628. Wij vertrouwen erop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Drs. H.J.H. de Bekker

Ing. A.A.M.J. Walraven
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