Vragen van Sociaal Gemert-Bakel
Een tweede onderwerp: Wilbertsplein.
Sociaal Gemert-Bakel wil graag een specificatie van de € 182.000 bestemd voor
ontwikkeling, proceskosten en scenario-uitwerking centrum Bakel.
Vraag 1: Is het bovengenoemde bedrag helemaal besteed ? Ja (incl.
verplichtingen). Dit budget is o.a. ingezet voor procesbegeleiding,
architectkosten, onderzoekskosten, werkvoorbereiding tekening en bestek etc.
In de adviesnota staat dat er is een krediet beschikbaar gesteld is van
€ 150.000. Klopt, dit advies is eerder door de raad beschikbaar gesteld, op
basis van toen nog een ontwerp.
2) Waarom wordt er nu weer een krediet van € 76.000 gevraagd voordat er een
klinker is verwijderd ? Er wordt geen krediet van 76.000 euro gevraagd,
maar een krediet van 26.000 euro, omdat er door de gemeente en DSVB 50.000
euro aan subsidies is binnengehaald. Bij de technische uitwerking is gebleken is
dat dat het tekort is. Voor Bakel is het wenselijk om de plannen in zijn geheel
uit te kunnen voeren en niet gefaseerd. Dat zou afbreuk doen aan het plan.
Even voor de duidelijkheid het aanvullende krediet is meer dan de helft van het
oorspronkelijke bedrag !!!!! Dit is niet correct, zie bovenstaande toelichting.
3) Hoe definitief is het financiële overzicht ? Er is slechts een offerte
uitgebracht. De cijfers zijn op basis van offerte voor het realiseren van het
waterelement en een besteksraming van de gespecificeerde tekening.
4) Vindt het college dit genoeg ? Ja.
Naar aanleiding van de definitief ontwerp heeft Sociaal Gemert-Bakel de
volgende vraag:
5)Blijven er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar dichtbij de kerk , bij het
gezondheidscentrum en de voorzieningen erom heen en bij de Poolse winkel
na uitvoering van fase 1 ? Het aantal parkeerplaatsen is niet aangepast t.o.v.
eerdere besluitvorming in de raad. Daarnaast is met alle genoemde partijen
gesproken en is bij het ontwerp rekening gehouden met de uitkomsten van de
gesprekken.
6)Waarom is er een omgevingsvergunning afgegeven op 24 december 2020 –
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gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad op 29 december voordat het
onderwerp in de commissie en de raad is behandeld ?
Of wordt de raad hiermee buiten spel gezet? Deze behandeling vraagt tijd.
Bij de voorbereiding lopen een aantal zaken parallel om na een positief besluit
op korte termijn te kunnen starten.
7)Heeft de veiligheidsregio advies uitgebracht over het definitieve ontwerp ?
8)Zo Ja, mogen wij dit dan ontvangen. Ja.
Zo nee waarom niet? Zie bijlage.
Volgens het advies van de bezwarencommissie d.d. 15 december m.b.t. het
verkeersbesluit afsluiting Sint Wilbertsplein is een advies ontvangen m.b.t. het
voorlopig ontwerp.
9) Mogen wij dit advies ontvangen? Het betreft nog een voorlopig advies,
waarbij om aanvulling is gevraagd door de commissie. Zodra er een definitief
advies ligt kan dit aan de raad worden voorgelegd.
10) Of is dit advies alleen uitgebracht over het voorlopige ontwerp ? Nee.
Wij zien dit niet terug in de bijlagen.
Therese v d Eventuin, raadslid Sociaal Gemert-Bakel
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