Uw kenmerk
Zaaknummer
79899-2021
Voor informatie Coen Knipping
0572-347765

T.a.v. de fractie Lokaal Alternatief
De heer Den Daas

[digitaal verzonden]

Datum
Bijlagen

Onderwerp

2-11-2021

Geachte heer Den Daas,
Op 8 oktober heeft u schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de nieuwe planvorming Strunk. U
stelt dat het van de kant van het college stil blijft rond Strunk, terwijl er ontwikkelingen rond Strunk zijn en de raad
hierover niet door het college wordt geïnformeerd. U heeft daarover de volgende vragen:

1.

Is wethouder Wagenmans zijn plechtige belofte vergeten?

Het college heeft in vervolg op de motie van 6 juli 2021tijdens de zomerperiode een opdracht geformuleerd
richting een extern bureau om de varianten a t/m f uit het rapport van bureau Berenschot te onderzoeken en open
te staan voor alternatieven zoals starterswoningen.

2.

Is wethouder Wagenmans weer in zijn oude modus vervallen? En regelt hij alles eerst achter de schermen
en komt dan als een duveltje uit een doosje met kant en klare plannen? Ik wil dan ook een verklaring
hebben waarom we nog niets gehoord hebben.

De opdrachtformulering heeft geresulteerd in een plan van aanpak van een extern bureau om te komen tot zeven
opties als mogelijk toekomstperspectief voor boerderij Strunk. Dit plan van aanpak is 12 oktober door het college
vastgesteld en u bent aldus op dezelfde dag hierover geïnformeerd. In het plan van aanpak is een rol voor de raad
weggelegd, in zowel stap 9 (informeren van de raad over de ambitie en toetsingscriteria) als stap 16 (presentatie
advies).

3.
Graag wil ik eveneens weten hoe de stand van zaken rond Strunk is en welke gegadigden zich gemeld
hebben en welke plannen zij hebben.
Naast bovenstaand proces om te komen tot een plan van aanpak zijn er na de zomervakantie gesprekken gevoerd
met het (voormalige) bestuur/projectgroep leden van Stichting Strunk en met de huidige en mogelijk toekomstige
gebruikers van boerderij Strunk, zoals ook toegezegd in de bestuurlijke reactie van het onderzoeksrapport
Berenschot. Er hebben zich twee personen gemeld met ideeën voor de invulling van Strunk. Beide ideeën worden
meegenomen in het onderzoek van het externe onderzoeksbureau. Als er meer partijen zijn die in de nabije
toekomst om informatie vragen en/of ideeën hebben worden deze eveneens meegenomen in het onderzoek.
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,
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