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Nr.
1.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

Mogelijkheid tot inspreken

De heer Eijkelenboom, namens de stuurgroep de
Mortel, en de heer Hazenberg van fysiotherapie
de Mortel hebben verzocht in te mogen spreken.
De voorzitter verleent het woord aan de heer
Eijkelenboom. Spreker vraagt aandacht voor
ambtelijk vooroverleg dat als sturend ervaren is
terwijl bestuurlijk zaken werden open gelaten.
Evaluatie met alle betrokkenen is nog niet
geweest. Met het huidige overleg met drie partijen
is hij tevreden. De stuurgroep volgt twee sporen,
enerzijds verzet, anderzijds zo goed mogelijk
participeren. De heer Eijkelenboom doet een
appél aan de raad zijn zorg te vertalen in een
opdracht aan het college tot herziening van zijn
besluit te komen en leefbaarheid van De Mortel
centraalte stellen en De Sprank als één MFA in
stand te houden.
De heer Hazenberg geeft aan sinds 1999
gevestigd te zijn in De Mortel en vanaf 2001
betrokken te zijn op de leefbaarheid en
gezondheidszorg. ln mei 2014 ontving hij van de
toenmalig burgemeester bevestiging dat eind
2015 de mogelijkheid tot koop besproken zou
worden. Faillissement van het bouwbedrijf heeft
het proces vertraagd. Ambtelijk en bestuurlijk is
echter steeds de ingezette lijn doorgezet, zo ook
door de huidige portefeuillehouder De Ruiter. ln
zijn ogen is sprake van een win-win situatie.

2.

3

Opening, vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De
heer Vogels heeft twee voorstellen van orde. Hij
stelt voor de beraadslagingen in 3 termijnen te
voeren. Daarnaast stelt hij voor de spreektijden
ruim te hanteren.
De voorzitter brengt de voorstellen van orde in
stemming. De raad kiest voor behandeling in 3
termijnen, met de gebruikelijke spreektijden.

Wensen en bedenken raad bij
verkoop gezond heidscentrum
De Mortel

De voorzitter stelt voor de spreekvolgorde af te
stemmen op de fracties die het onderwerp
geagendeerd hebben. De raad stemt daarmee in
De in de raad vertegenwoordigde fracties geven
hun zienswijze op het besluit van het college tot
verkoop. Tevens geven de fracties hun zienswijze
op de uitwerking van dat besluit in een
overeenkomst.
Beraadslaging vindt plaats in drie termijnen, met
een schorsing van 21.22 uur tot 21.37 uur.
De voorzitter constateert dat de raad, gegeven
het collegebesluit van december 2018, de drie
partijen oproept om het uiterste te doen om tot
overeenstemming te komen.

4.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 12 december 2019
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