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Geachte raadsleden en fractieassistenten,

De raadscommissies MO en AFE hebben op 21 november over de doorontwikkeling van het DRU 
Industriepark gesproken. Tijdens deze raadscommissie zijn diverse vragen gesteld en stukken 
opgevraagd. Via deze weg willen we u in één compleet pakket alles doen toekomen, dat uit 6 
onderdelen zal bestaan.  

1. Antwoord over hoe e.e.a. 
A) opgaat in de nieuwe stichting
B) zichzelf liquideert

2. De statuten van de nieuwe stichting DRU Industriepark
3. Het samenwerkingsconvenant met de partners 
4. Antwoorden op de gestelde financiële vragen
5. Evaluatie en eindafrekening met de SSP-HAL 
6. Ingekomen brief van Henk de Hartog inzake het oprichten van de Stichting 

1. Zoals verwoord door wethouder Van de Wardt en projectleider Max Merkx is u in de 
raadscommissie van 21 november meegedeeld dat de oprichting van de nieuwe stichting op 
initiatief van een privaat persoon zal zijn; namelijk dhr. Henk de Hartog. In eerdere gesprekken 
met de projectleider zijn 3 partijen bereid gevonden op te gaan in de nieuwe Stichting namelijk 
de DRU Cultuurfabriek, Stichting SSP-HAL en Galerie bij de Boeken. Dit is zo goed mogelijk 
voorbereid, en nu is de oprichting van de Stichting aan dhr. De Hartog. Hij heeft de gemeente 
meegedeeld dat het opgaan van de stichtingen in de nieuwe Stichting DRU Industriepark op 
de volgende manier zal geschieden:  

- Stichting SSP-HAL zal zichzelf, na afsluiting van de jaarstukken, liquideren. De nieuwe 
Stichting neemt zo veel mogelijk van de SSP-HAL over, waaronder het activiteitenpakket, de 
lopende arbeidscontracten, en de huur van de hal. Voor wat betreft de schuld en de 
eigendommen van de SSP-HAL verwijzen we u naar de evaluatie en eindafrekening. 
Verwachting is dat liquidatie rond april/mei 2019 zal plaatsvinden. 

- De Stichting DRU Cultuurfabriek wordt volledig overgenomen door middel van een juridische 
fusie; dit is een overgang onder algemene titel en dit zal notarieel geschieden. In feite zal alles 
(eigendom, activiteitenpakket, lopende arbeidscontracten en verplichtingen) door middel van 
een notariële akte in één keer overgedragen worden. Toegezegd is dat de juridische fusie van 
deze stichtingen vóór januari 2019 zal plaatsvinden. 

- Ook Galerie Bij De Boeken zal volledig overgenomen worden door middel van een juridische 
fusie en ook voor deze stichting geldt dat alles (i.c. eigendom, activiteitenpakket en 
verplichtingen) door middel van een notariële akte in één keer overgedragen worden. Omdat 
er geen lopende arbeidscontracten bij deze stichting zijn behoeven die ook niet overgenomen 
te worden. Toegezegd is dat juridische fusie van deze stichting ook voor januari 2019 zal 
plaatsvinden.

2. Verwijzen we u graag naar de statuten (deze volgen later) 

3. Verwijzen we u graag naar de bijlage Samenwerkingsconvenant (18int00569)



Dit samenwerkingsconvenant is opgesteld in samenwerking met de partners en zal woensdag 
12 december ondertekend worden door enerzijds de nieuwe Stichting DRU Industriepark en 
anderzijds Regio 8, Bibliotheek Achterhoekse Poort, Muziekschool Oost Achterhoek en 
CIVON. 

4. Verwijzen we u graag naar bijlage memo beantwoording technische vragen doorontwikkeling 
DRU Industriepark (corsanummer 18ini02814)

5. Verwijzen we u graag naar de evaluatie en eindafrekening met de SSP-HAL (corsanummer 
18ini02869) 

6. Verwijzen we u graag naar brief (zaaknr. 26851)

Tot slot meldt het college dat op 4 december 2018 een vruchtbaar gesprek heeft plaatsgevonden met 
een vertegenwoordiging van het bestuur van het Nederlands IJzermuseum. Daarbij was ook mevrouw 
Tonckens aanwezig, directeur bedrijfsvoering van Erfgoed Gelderland, als adviseur van NIJM. Het 
NIJM beraadt zich momenteel op de te zetten stappen.


