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Betreft:  Afzien aankoop ET-hal 

 Schriftelijke vragen ex artikel 4:7 van het Reglement van Orde 

              

 

Geacht college, 

Op 23 april 2013 hebt u besloten niet tot aankoop van de ET-hal over te gaan. U hebt dat besluit 

inmiddels met betrokken gebruikers en belanghebbenden gecommuniceerd, en er in een persbericht 

ook ruchtbaarheid aan gegeven. Wij kunnen uw afwegingen zeker begrijpen. Ook onderkennen wij 

dat het tot uw bevoegdheid behoort een dergelijk besluit te nemen. 

Niettemin zijn wij verrast over het feit dat u in dit langlopende en gevoelige dossier, hangende een 

nog niet afgeronde discussie met de raad, nu eenzijdig dit besluit hebt genomen. U overvalt ons 

daarmee. Nogmaals: niet uw keuze en voorkeur voor het realiseren van de verplaatsing van de 

Brandweerkazerne boven de aankoop van de hal verbaast ons. Echter wel het feit dat de integrale 

afweging, zeer recent in commissie en raad bepleit, kennelijk niet meer plaatsvindt in de raad, c.q. de 

raad niet meer is betrokken. Dat begrijpen wij niet goed. 

In deze situatie leggen wij u de volgende vragen voor. 

1. Wat is voor u de reden geweest om de raad over uw – reeds gepubliceerde - beslissing niet 

meer (vooraf) te consulteren? 

2. Acht u het wenselijk dat de raad alsnog een integrale afweging maakt tussen enerzijds 

urgenties en wensen (alle varianten en eventuele alternatieven inbegrepen en de aspecten die 

u noemt in uw college-informatie 125021 en bijlage), en anderzijds het daarmee gemoeide 

budget? 

3. Als vraag 2 met ‘ja’ wordt beantwoord: hoe stelt u zich die afweging door de raad alsnog voor?  
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Uiteraard hebben wij kennis genomen van de ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden die u 

schetst in de toelichting bij uw college-informatie. Die informatie neemt echter niet weg dat er uit 

de voorgenomen integrale afweging al een niet onbelangrijke variant binnen de door de raad te 

maken afweging is weggenomen. Daar zijn onze vragen dan ook primair op gericht. 

 

Graag vernemen wij uw antwoord op deze vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk van Bergeijk 
fractiesecretaris 

 


