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Een zestal vragen voor het college tbv de raadsvergadering aanstaande
donderdag

Beste griffie.
Hierbij een zestal vragen die ik alvast neer wil leggen voor het college in aanloop naar de raadsvergadering van
donderdag.
Dit om de wethouder alvast kennis te laten nemen van mijn vragen zodat hij zich kan voorbereiden.
NB;
In de opvatting van D66 is het koopstroomonderzoek achteraf cruciaal gebleken voor een goede raadsafweging om
meer dan een miljoen euro uit de algemene reserve te onttrekken t.b.v. het wel of niet afschaffen betaald
parkeren in het licht van de centrumvisie .
Het discussieproces wel/ niet afschaffen betaald parkeren liep globaal van juni 2015 – december 2016. Op 8
september 2015 (dus gedurende dat proces) is het conceptrapport koopstroomonderzoek aangeboden aan de
gemeente en ook de ROV blijkt het rapport te hebben gehad.
Ik probeer dus tijdens de raadsvergadering in beeld te krijgen hoe het proces in de tijd is verlopen.
Kan deze mail doorgezet worden naar Jacques van Loevezijn ? Dank.
1
Het concept onderzoek is 8 september 2015 overhandigd aan een ambtenaar uit de gemeente Raalte. Wist de
wethouder dit nu wel of niet. Het memo geeft daar geen enkele uitsluitsel over.
2
Wanneer is dat onderzoek nu precies naar de ROV verzonden en door wie? Is dat de gemeente Raalte geweest of is
dat het onderzoeksbureau I&O Research geweest of misschien anderen.
3
Realiseerde de wethouder gedurende het proces het politiek-bestuurlijk belang van dit onderzoek in relatie tot
debat over wel of niet afschaffen van betaald parkeren. Ik hoor wel wat de wethouder daarover zegt, maar ik ga
ervanuit dat zowel de ROV als de wethouder ergens tussen september 2015 en december 2016 wel degelijk goed op
de hoogte waren van enerzijds het lopend koopstromenonderzoek in 2015 en anderzijds van de resultaten van
dat onderzoek vanaf 8 september 2015.
4
Beiden (Wethouder en ROV) moeten het volgens D66 wel geweten hebben. Is het koopstromenonderzoek ook
besproken tussen de gemeente en de ROV in het licht van de discussie over centrumvisie en onderhandelingen wel
of niet afschaffen van betaald parkeren ? Zo ja, hoe ging dat en zo nee, hoe komt dat ? (NB; beiden hebben het
belang ervan in moeten zien voor een goede raadsafweging)
5
Het memo geeft aan dat het rapport is besproken in portefeuille overleg. Wanneer precies is dit
koopstromenonderzoek door de wethouder economie met zijn collega economie wethouders besproken . Graag de
precieze datum. Dit ook omdat de wethouder op een heldere vraag van D66 of hij van dit onderzoek op de hoogte
was in de laatste raadsvergadering het antwoord niet wist en moest laten onderzoeken.
NB; Als je het wel wist kun je het toch gewoon zeggen en als je het niet wist, hoe zat dat dan met de inbreng in de
portefeuillehouders vergadering (die vergadering en de inhoud ervan was de wethouder toch niet vergeten ? Zeker
niet wanneer er een enorm heet actueel discussiethema loopt in de gemeente.
Dus; wanneer is het rapport precies besproken.
6
1

Vraag aan de wethouder in zijn rol als wethouder Economie; Wanneer zou blijken dat een 6000 euro
kostend onderzoek die gemeentelijke economische effecten meet niet tijdens de belangrijke economische discussie
in de raad wordt ingezet, waarom willen we als gemeente dan eigenlijk zo’n onderzoek ?

Hartelijke groet
Bert Terlouw
Fractievoorzitter D66 Raalte
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