I
Gemeente jfj Bergen op Zoom

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U17-012627

Datum

Uw brief

Beh. door

R. Rijk

Doorkiesnr.

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening

Bijlage(n)

Onderwerp:

stand van zaken liquidatie
Regionale Milieudienst (RMD)

|

i}

SEP. 2017

0164-277570

Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Via de reguliere beleidscyclus bent u geïnformeerd over de mogelijke financiële risico's rondom de liquidatie van de
Regionale Milieudienst (RMD). Bij brief van 3 november 2016 (U16-057459) hebben wij u nader bericht over de mogelijke
verkoop of verhuur van het voormalig kantoor van de RMD te Roosendaal.
Rondom dat kantoor heeft zich een ontwikkeling voorgedaan, in die zin dat een marktpartij interesse heeft het gebouw te
kopen. Er is inmiddels een voorlopig koopcontract gesloten voor een bedrag van í 700.000,-. Dat bedrag ligt boven de
in 2016 getaxeerde marktwaarde van C 650.000,- maar onder de boekwaarde van î 850.000,-.
Door de verkoop van het pand kan verder invulling worden gegeven aan de liquidatie van de RMD.
In onze brief van 3 november 2016 hebben wij u ook geïnformeerd over de lening die de RMD heeft lopen bij de BNG.
De laatste stand van zaken daaromtrent is dat het dagelijks bestuur van de RMD heeft aangegeven te gaan
onderhandelen met de BNG over de afkoopwaarde van die lening. Een alternatief kan zijn om de lening in stand te
houden totdat deze is afgelost, waarbij de deelnemers de jaarlijkse kosten betalen. De RMD blijft in dat geval wel als
entiteit bestaan totdat die lening is afgewikkeld.
Een mogelijke variant kan zijn dat één van de RMD-gemeenten de lening overneemt en de kosten doorberekend aan de
andere deelnemers. Dat kan mogelijk ook in twee varianten: het jaarlijks doorberekenen of een afkoop in één bedrag. Het
bestuur van de RMD zal hierover een besluit nemen zodra de diverse opties zijn uitgekristalliseerd.
De arbitrage rondom de afwikkeling van de door de OMWB geclaimde kosten uit hoofde van het Sociaal Beleidskader
(SBK) vanwege overgenomen medewerkers van de RMD loopt en wordt afgewacht.
In de komende maand worden de jaarrekeningen 2013 t/m 2016 afgerond en wordt ook duidelijk of het kantoor definitief
kan worden verkocht. Er zal dan een bestuursvergadering moeten plaatsvinden om de jaarrekeningen vast te stellen, dan
wordt ook duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de deelnemers.
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