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Geacht college,

Het afgelopen jaar hebben we samen met uw college en uw organisatie intensief samengewerkt om 
per 1 januari 2019 een nieuwe stichting op te richten. De door uw college ontwikkelde visie DRU 
Industriepark is uitgangspunt geweest voor de gezamenlijke verdere uitwerking van de visie en het 
tot stand komen van één nieuwe organisatie DRU Industriepark per 1 januari 2019.

Het bestuur van de DRU Cultuurfabriek staat geheel achter de door uw projectorganisatie 
ingeslagen weg en is bereid zich sterk te maken voor volledige inbreng van haar activiteiten en 
organisatie in de nieuwe stichting. Op 13 november 2018 heeft het bestuur van de DRU 
Cultuurfabriek dan ook besloten mee te willen werken aan het tot stand komen van de nieuwe 
Stichting DRU Industriepark per 1 januari 2019. Op verzoek van uw college zullen de heren de 
Hartog (voorzitter) en Garretsen zorgdragen voor de akte van oprichting van de stichting DRU 
Industriepark. Zij zullen tevens zorgdragen voor een uitbreiding van het bestuur waarbij in eerste 
instantie gezocht zal worden naar afvaardiging namens de andere stichtingen (zoals de SSP-HAL). 
Concepten van aktes zijn in voorbereiding.

We hebben intensief gesproken over het meest gewenste governance model en we staan achter de 
keuze om ons huidige bestuursmodel te vervangen door een model met een Raad van Toezicht.
De transitie naar één stichting vraagt echter nog enige doorlooptijd vanwege door te voeren 
aanpassingen voortkomend uit het (juridisch) inbrengen en samenvoegen van de betrokken 
organisaties. Daarnaast vraagt afronding van de financiële en personele kaders (begroting 2019), 
gebouwenexploitatie en mogelijke vestiging van een Toeristisch Inspiratie Punt (TIP) nog enige 
aandacht.

Het is de ambitie van het bestuur van de nieuwe stichting om klein en slagvaardig te zijn en uiterlijk 
2019 te gaan werken met een Raad van Toezicht van 3 a 5 leden met 1 statutair bestuurder. De 
huidige directeur van de DRU Cultuurfabriek is beoogd statutair bestuurder, doch zal in 2019 als 
interim functioneren en waar nodig ondersteund worden door de heren de Hartog en Garretsen. 
Lopende het jaar 2019 zal het bestuur worden omgezet in een Raad van Toezicht.

Het starten van de nieuwe stichting per 1 januari 2019 zien wij als een markeerpunt in de 
dóórontwikkeling naar een verdere positioning van het DRU Industriepark als belangrijk trefpunt in 
de gemeente Oude IJsselstreek en haar omgeving.

Met vriendelijke groet.
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