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AMENDEMENT VAN raadslid Wessels
Plegt
Van de Graaf
Ontvangen: 25 april 2021
Amendement: 2021-Wessels/Plegt/Van de Graaf-1
Onderwerp: Liquidatieplan SOWECO groep
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 26 april 2021;
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
om het door het college voorgestelde ontwerpraadsbesluit over het Liquidatieplan GR Soweco,
Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep) 1.0, als volgt te wijzigen:
-

Het tweede beslispunt:
“2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voorgenomen collegebesluit;”
komt te luiden:
“de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken:
het college op te roepen, in navolging van het in deze raad aangenomen amendement 2020Luttikhuis-1, vooralsnog niet met de vaststelling van het liquidatieplan in te stemmen.

Toelichting:
De raad van Tubbergen heeft op 29 juni 2020 ingestemd met de opheffing van de GR Soweco.
Daarbij is het amendement 2020-Luttikhuis-1 aangenomen, waarin de raad het college de volgende
opdracht geeft:
“Binnen het algemeen bestuur van Soweco er voor te pleiten om geen liquidatieplan vast te stellen
voordat de nieuwe uitvoeringsorganisatie(NUO) operationeel is.”
In de toelichting staat dat er een nauwe relatie is tussen het liquidatieplan en de oprichting van een
stichting dan wel het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst daarmee. Het zijn afzonderlijke
besluiten die in samenhang moeten worden behandeld.
De oprichting NUO is door recente onzekerheden in Twenterand momenteel allerminst operationeel
te noemen. Die onzekerheid wordt ook door het erkend in een recent memo, waar gesproken wordt
over drie mogelijke scenario’s. De in de scenario’s beschreven onzekerheden kunnen een grote
impact kunnen hebben op het liquidatiesaldo. Voor een eventueel negatief liquidatiesaldo is geen
voorziening getroffen.
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Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm
geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

