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betreft

Zienswijze ontwerpbegroting 2019-2022

datum
bijlage(n)

Voorbehoud
Onderstaande zienswijze is onder voorbehoud. Op 12 juni a.s. wordt deze zienswijze in de
raad behandeld en definitief vastgesteld.
Geacht bestuur,
De gemeente heeft op 11 april 2018 de ontwerpbegroting 2019-2022 van het Industrieschap
"De Plaspoelpolder" ontvangen. U vraagt ons om uiterlijk 11 juni onze zienswijze kenbaar te maken,
zodat u de begroting op 28 juni 2018 kunt laten vaststellen door het Algemeen Bestuur.
Tegen het einde van de looptijd van de gemeenschappelijke regeling op 31 december 2022 zijn naar
verwachting alle locaties, die nu in ontwikkeling zijn, voltooid. Het is daarom een goed moment om naar
de toekomst van het industrieschap te kijken. De verkenning of de samenwerking
tussen het industrieschap De Plaspoelpolder, het bedrijvenschap Harnaschpolder en de Stichting
Businesspark Haaglanden biedt kansen daartoe. Wij willen graag geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen op dit vlak.
Het beleid van het industrieschap is op dit moment vooral gericht op herontwikkeling van bestaande
bedrijventerreinen. Goede risicobeheersing blijft daarbij noodzakelijk. De programmabegroting 2019 –
2022 laat zien dat de algemene reserve en de reserve voorlopige winsten van het IPP per 31 december
2017 totaal circa €11,4 miljoen bedraagt, en daarmee toereikend is om de risico’s op te vangen.
Wij hebben kennis genomen van de ontwikkelingen en stemmen in met de voorlopig vastgestelde
programmabegroting 2019-2022.

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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