Van: Boxtel, Peter van
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:25
Aan: Vroomans, Jan
CC: gb_voor kennisgeving aannemen; gb_grf
Onderwerp: FW: vraag 65: verzoek om inlichtingen Vroomans aanvullende documenten wob De
Sprank

Beste Jan Vroomans,
Onderstaand de door u gevraagde reactie van het college mbt aanvullende documenten De
Sprank.

Met vriendelijke groet
Peter van Boxtel
Van: Meertens, Marlou
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:16
Aan: gb_grf; Boxtel, Peter van; Swinkels, Meta
CC: gb_voor kennisgeving aannemen; Verhagen, Nienke; Emonds, Maurice
Onderwerp: FW: vraag 65: verzoek om inlichtingen Vroomans aanvullende documenten wob De
Sprank

Beste,
Bij deze de beantwoording op de vragen gesteld door dhr. Vroomans:
Wat betreft de vraag over de mail van 23 mei 2018:
Er heeft op 6 juni een ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen dhr. Hazenberg en 2
ambtenaren van de gemeente Gemert-Bakel. Er is geen verslag gemaakt.
Wat betreft de bijeenkomst van 18 mei 2018.
De wethouder was bij deze afspraak aanwezig en heeft met alle betrokken partijen
gesproken, dus zowel dhr. Hazenberg, de voorzitter van de beheersstichting MFA De
Sprank als diverse leden van Stuurgroep De Mortel.
Het betrof een open verkennend gesprek van de diverse standpunten / herinneringen en
daarom is er geen gespreksverslag van gemaakt.
Conclusie van het gesprek was dat alle documentatie uit het verleden opnieuw tegen het
licht wordt gehouden om als college een besluit te kunnen nemen.
Wat betreft het overleg van 28 november 2018 was dit een intern overleg over de stand van
zaken.
Met vriendelijke groet,

Marlou Meertens

Regisseur Sociaal Domein, Jeugd en Onderwijs
0492 - 378500 │Marlou.Meertens@gemert-bakel.nl
www.gemert-bakel.nl │@gemGemertBakel

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Boxtel, Peter van" <peter.vanboxtel@gemert-bakel.nl>
Datum: 30 september 2019 om 14:03:11 CEST
Aan: gb_voor kennisgeving aannemen <gb_voor_kennisgeving_aannemen@gemertbakel.nl>
Kopie: gb_grf <griffie@gemert-bakel.nl>, "Vroomans, Jan" <jan.vroomans@yazula.com>
Onderwerp: vraag 65: verzoek om inlichtingen Vroomans aanvullende documenten wob
De Sprank
Vraag: 65
Indiener: Jan Vroomans
Betreft: informatie mbt verkoop De Sprank
D.D. : 30 september 2019

Geacht college,
In onderstaande e-mail is een drietal passages geel gemarkeerd. Deze dient u m.i. op te
vatten als verzoeken om inlichtingen van het raadslid Vroomans.
met vriendelijke groeten
Peter van Boxtel
Van: Vroomans, Jan
Verzonden: maandag 30 september 2019 12:35
Aan: Boxtel, Peter van
Onderwerp: documenten wob Sprong - niet alle documenten in wob dossier

Hallo Peter,
Wij zijn de beschikbare documenten die via een wob procedure aan het bestuur van de Sprang door
de gemeente beschikbaar is gesteld aan het doornemen.
Op basis van de correspondentie komen wij tot de conclusie dat wij documenten /
gespreksverslagen missen mbt de Sprang. Wij zouden deze documenten graag ontvangen.
In de mail van 23 mei 2018 aan Meertens / Emonds vraag Hazenberg om een nieuwe afspraak in te
plannen.
Hazenberg verzoek om 24 mei telefonisch contact op te nemen om de afspraak in te plannen.
Heeft deze afspraak plaatsgevonden? Wij zijn geen gespreksverslag in de wob documenten
tegengekomen

Verder wordt in deze mail gerefereerd aan een gesprek van 18 mei. Er wordt ook gerefereerd aan
een uitspraak van wethouder de Ruiter.
Graag gespreksverslag van deze bijeenkomst van 18 mei en de vraag was wethouder de Ruiter bij
deze bijeenkomst ook bij aanwezig was.
Zie mail 19 november 2018 Remco Groenedal – onderwerp koop / verhuur MFA aan de
Ruiter/Steeghs, van Dijk en cc aan Meertens.
In deze mail wordt gesproken over een kort overleg op aanstaande vrijdag = 23 november 2018.
Wij zijn geen gespreksverslag van deze bijeenkomst tegen gekomen in de wob documenten.
Heeft er een overleg plaatsgevonden zoals in de mail van Groenendal gezegd wordt? Zoja, zien wij
graag het gespreksverslag tegemoet.
Ivm korte voorbereidingstijd zien wij deze documenten zo spoedig mogelijk tegemoet…
Groet
Jan

Met Vriendelijke groeten,
Jan Vroomans

