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Memo ten behoevevan de Raadsvergadc.ring
25 april201-3betreffendede vergoeding
aan
Restaurant
Sonoy.

Amersfoort,23 april2013.

GeachteheerWeever,
In mei 20L2lreeftLokinTamse
alsonafhankelijke
commerciële
marktpartijhet taxatierapport
Poldertorenbeoordeeld.
Op22 aprilontvingik van u geheimconceptmemo handelende
overde gedachtegang
van het
College,
die ten grondslagligt aaneen o!'ereengekomen
vergoeding
met Restaurant
Sonoyen de
beëindiging
van de huurovereenkomst.
Na bestudering
van het memo ben ik ervanovertuigddat het Collegede goedekeuzeheeftgemaakt
- . Tevenskomt de inrichtingvan Sonoyter
door Sonoyerenvergoeding
te gaanbetalenvan €199.900,
waardevan €138.028in eigendomvan de Gemeentevoor een mogelijkenieuwehuur-kandidaat
van
het restaurantgedeelte
In mijn optiekzoueen commerciële
marktpartijniet andersgehandeldhebbenen een anderbesluit
g e n o m e nh e b b e n .
Additioneelwil ik verderbenadrukken
in mijn rapportvan 4 mei 2012,de
dat, zoalsgememoreerd
partijandersdan tegen
in
haar
huidige
Poldertoren
staatnietverkoopbaar
is aaneen commerciële
een fictievewaarde.
Toelichting:
van
Restaurant
Sonoyheeftkenbaargemaaktniet langerperspectieven
te zienin de doorexploitatie
het restaurant.
Allerleibegrijpelijke
ondernemersafwegingen
spelenhierbijeen rol. De exploitantwiltevensde
gemeentebehoedenvoor desinvesteringen.
aantrekkelijk
te houdenvoor
lmmersom de Poldertoren
Sonoydient er €275.340geïnvesteerd
te gaanworden.
en dat
De kansechter,dat Sonoyhet niet "gaathalen"bij een nieuwe10 jarigehuurovereenkomst
de €275.340een desinvestering
voor de GemeenteNOPgaatwordenis zeergroot.

Sonoyheeftvervolgens
geclaan
hetverzoek
om de huurovereenkomst
te ontbinden
op basis
van
-, zijndede gedaneinvestering
wederzijdse
finalekwijtingtegeneenvergoeding
van€350.000,
door
Sonoy. HetCollege
gegeven
heeftte kennen
datdit onbespreekbaar
was.
- Deinrichting
Nameerdene
onderhandelingen
iser eenbedrag
overeengekomen
van€L99.90O,
komtdaarbijin eigendom
vande gemerente
en isgetaxeerd
op eenvrijeverkoopwaarde
van
- bij eengoingconcernbenadering.
€83.800,-hij directeverkoopen €138.028,
Daarmee
resteerteenafkoop/schadevergoeding
aanSonoyvan€115.100,Verdedigbaar
is ookeenafkoop/schadevergoedingsbedrag
gaat
van€51.872,, daarde Gemeente
doorverhuren
going
aaneenanderrestaurant
endande
concernwaarde
vantoepassing
is.
Deafweging
diehetCollege
heeftgemaakt
om al danniette ontbinden,
iseenstriktzakelijke
geweest.
afweging
L.Hetisanno20L3gewoonmetde mededelingen
diehetrestaurant
eigenaar
aanhetcollege
heeft
jaar
gedaan
niette verwachten
datSonoyL0
alsspecialiteitenrestaurant
eenstabiele
kasstroom
zou
gaanopleveren.
- werdterechtgrotergeachtdande eenmalige
Hetrisicovande deinvestering
van€275.340,
afkoop
van€199.900,
2.Alser geenakkoord
wasbereiktmetSonoyhadzijeenjuridische
claimkunnenoverwegen.
Naast
proceskosten
(geschat
plusde inschakeling
op €50.000)
zoudit ookimagoschade
kunnenberokkenen
vaneenprojectleider
voorlangere
tijd,watookweerkostenmetzichmeebrengt.
gevraagd
3.Sonoy
isdoorde Gemeente
iszichin de Poldertoren
te vestigen
en de gemeente
iser in
de visievanSonoynietin geslaagd
de "omgevingsfactoren"
te creërenzoalstoegezegd/verwacht.
4.Graag
herhaal
ik datde Poldertoren
in haarhuidige
isaaneencommerciële
staatnietverkoopbaar
partijtegen
aananderbedragdaneenfictieve
waarde.
Deenigewaardebepalende
factorvoorde Poldertoren
zijnnietzozeerhaarstenen,maarde
kasstroom,
diedoorde Gemeente
wordgeschapen
met solidehuurdersen/ofafgedekte
kasstromen
gewaarborgd
doorde gemeente.
Verkoop
isabsoluut
uitgesloten.

Totzovermijnbevindingen
alscommerciële
marktpartij,
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