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Geachte raadslid

Op 6 februari 2014 heeft onze gemeente een brief ontvangen van de raadsfractie GroenLinks met
vragen in het kader van artikel 37 R v O over de huisvesting van de Stichting Rechtswinkel Heuvelland
te Gulpen. Onderstaand zijn de vragen opgenomen, voorzien van de reactie van ons college.
Vraag 1: Is het college het met ons eens dat de Stichting Rechtswinkel Heuvelland van zodanig
belang is voor onze gemeente dat aan deze ongewenste situatie zo spoedig mogelijk een
einde moet komen?
Antwoord: De brief van Stichting Rechtswinkel Heuvelland, die onze gemeente overigens niet rechtstreeks heeft ontvangen, en de daaraan gekoppelde actie van de Stichting richting uw gemeenteraad verbaast ons zeer. Wij zijn vanaf 2011 met de Stichting in gesprek over het onderwerp huisvesting. Medio 2013 wekte de Stichting bij ons de indruk met Trajekt een
oplossing te hebben gevonden. Vanaf dat moment hebben wij niet meer van de Stichting vernomen en zijn wij er van uit gegaan, dat inderdaad een oplossing is gevonden.
De Stichting Rechtswinkel Heuvelland past in een dienstverlening die wij waardevol achten
voor onze inwoners en mensen uit de regio. Daarom ook dat wij steeds met de Stichting naar
mogelijkheden hebben gezocht om na de verhuizing van Trajekt naar het nieuwe complex de
Kindercircel vanuit een praktische situatie te kunnen blijven werken.
Wij hebben vooral de band met Trajekt gepast geacht, omdat de dienstverlening van de Stichting aansluit bij andere dienstverlening met name op maatschappelijke vlakken van Trajekt.
Vraag 2: Is het college bereid per direct contact op te nemen met Trajekt, om er voor te zorgen dat
laatstgenoemde haar beloften nakomt, en de stichting zo spoedig mogelijk weer huisvesting
verleent?
Antwoord: Uit contacten met de verantwoordelijken bij Trajekt blijkt dat zij net zo verrast zijn door de
brief en de actie van Stichting Rechtswinkel Heuvelland als onze gemeente. Trajekt geeft aan
de laatste maanden meermaals contact te hebben gezocht met de Stichting, maar daarop
geen reactie te hebben ontvangen.
Trajekt heeft desgevraagd laten weten te streven naar overleg met de Stichting in week 7 van
2014. Trajekt zal de gemeente zo spoedig mogelijk informeren over het resultaat van dat overleg.
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Vraag 3: Mocht het gevraagde onder 2 niet direct tot het gewenste resultaat leiden, is het college
dan bereid om de stichting een gelijkwaardig alternatief te bieden?
Antwoord: In geval Trajekt geen overeenstemming bereikt met de Stichting zal de gemeente in overleg treden met de Stichting om samen mogelijke alternatieven te inventariseren en te toetsen
op haalbaarheid. Daarbij zal de gemeente nadrukkelijk bekijken in hoeverre de wensen en eisen van de Stichting met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden geprojecteerd
op de wenselijke huisvestingsopzet, haalbaar zijn.
Vraag 4: Is het college bereid, gezien de urgentie van dit geval deze vragen zo spoedig mogelijk te
beantwoorden of beter nog per direct te zorgen voor een goede oplossing in deze zaak?
Antwoord: Aan de gevraagde snelle beantwoording van de vragen is voldaan. Het vinden van een
oplossing voor de gerezen huisvestingsproblematiek heeft de aandacht van onze gemeente.

Wij gaan er vanuit met bovenstaande voldoende te hebben gereageerd/geïnformeerd.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de heer W . A . J . Herberichs via 043-8800650 of
Wim.Herberichs@Gulpen-Wittem.nl.
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