Datum: 1 april 2020

Vragen in eerste termijn raadsvoorstel Kredietaanvraag integrale gebiedsontwikkeling
buurtschap De Elzen
We hebben kennisgenomen van het raadsvoorstel om in te stemmen met het gevraagde
bedrag van € 120.000 voor het project integrale gebiedsontwikkeling van buurtschap De
Elzen 2020, gericht op het realiseren van het streefbeeld (opgesteld in 2019) en om deze
middelen te onttrekken aan de algemene reserve conform de gemeentewet.
Wij hebben in eerste termijn hierover de volgende vragen:
1. In de stukken wordt aangegeven dat er 40.000 euro is teruggestort naar de algemene
reserve.
o Wat is de reden dat dit bedrag is teruggestort?
o Zijn de doelen die eerder zijn gesteld binnen de eerder gevoteerde kredieten
gehaald?
 Zo nee, waarom niet, welke niet en waarom is de 40.000 euro
teruggestort?
2. Het doel is het streefbeeld te realiseren zoals opgesteld in 2019 waarin de 4 cases
nader worden uitgewerkt zoals eerder aan ons gepresenteerd. Er wordt ook
aangegeven dat voldaan moet worden aan de termijnen van het aanhoudingsbesluit
geur en voorbereidingsbesluit ruimte op het buurtschap de Elzen en dat het
gezondheidsonderzoek van Louis Bolk en GGD wordt uitgevoerd1.
o Wanner zijn de uitkomsten bekend van het gezondheidsonderzoek?
o Worden deze uitkomsten in de nieuwe geurverordening en in het omgevingsplan
verwerkt (laatje in/ laatje uit principe)?
o Worden de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek betrokken in de
uitwerking op casus niveau?
o Heeft de corona-crisis invloed op de wettelijke tijdslijnen en zo ja, wat betekent
dit voor het beoogde resultaat?
3. De buurt is op 4 februari jl. geïnformeerd. Het doet ons deugd dat er overwegend
positieve reacties zijn en dat ook de ondernemers mee willen werken zodat het
streefbeeld op breed draagvlak kan rekenen. Daar doen we het uiteindelijk ook voor.
Niettemin; nu is het april.
Tijdens de laatste informatiebijeenkomst is door tijdgebrek geen gelegenheid meer geweest ons te
informeren over dit gezondheidsonderzoek. Gezien het feit dat de volgende themabijeenkomst ook komt te
vervallen: is het mogelijk om toch al informatie over dit onderzoek te ontvangen? Of een digitale
informatiebijeenkomst via Teams?
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o Er wordt nu pas krediet gevraagd. Wat betekent dit voor de voortgang van
het proces?
o Spelen er nieuwe2 (juridische) issues bij ondernemers en/ of bestuurlijk
(provinciaal en landelijk) welke invloed hebben op de realisatie van het
resultaat van een acceptabel woon- leefklimaat?
 Zo ja, welke en wat zijn hiervan de consequenties en voor wie?
4. Financiële gevolgen en dekking: Citaat: ... “Er wordt gewerkt aan het realiseren van
aanvullende financiering. Op dit moment is hierover nog onvoldoende te melden/c.q.
het is op dit moment niet concreet genoeg”…
o Wat staat concreet onder druk als er geen co- financiering komt
o Is het ontbreken van co- financiering een breekpunt voor de realisatie van het
streefbeeld?
 Zo ja, voor welk onderdeel specifiek?
 Wanneer weten we of er co- financieringsmogelijkheden zijn?
 En heeft dit invloed op de voortgang en levert dit conflicten op
met de wettelijke termijnen op casus niveau?
 Zijn er onomkeerbare toezeggingen naar ondernemers gedaan?
Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen. Via deze weg hopen we dat iedereen in
goede gezondheid verkeert danwel voorspoedig herstelt.
Tot zover in eerste termijn,
Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
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Waarover wij als Raad nog niet eerder zijn geïnformeerd.
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