Persbericht. 18-9-2016.
De LokaleDemocraten zijn geschokt door de resultaten van het onderzoek,
uitgevoerd door Ernst & Young, over Q4.
Uit het rapport blijkt duidelijk dat er binnen diverse onderdelen van de het
gemeentelijke apparaat flink wat zaken niet in orde zijn. Zo zijn er nogal
wat vastgoedtransacties geweest die niet volgens de vastgestelde
procedure is verlopen. Hiervan hebben in elk geval een aantal mensen
geprofiteerd en heeft de gemeente wellicht ook inkomsten misgelopen.
Ook is bij het afgeven van vergunningen nogal wat niet in de haak
geweest. Evenals bij enkele aanbestedingen in de periode vanaf 2006.
Alhoewel het rapport van E&Y veel zaken opgehelderd heeft, blijven er
nog veel vragen over, zoals:
- Wat heeft het college gedaan met de diverse opmerkingen in de
afgelopen jaren van de accountant over bovenstaande procedures?
- Het onderzoek van E&Y gaat alleen over de panden waarover een
melding is binnengekomen. Wat is er met de andere panden in Q4
gebeurd?
- Hoe is te verklaren dat er zo'n groot verschil is tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs van de diverse panden?
- Wat is de rol van de taxateurs en de notarissen geweest in dit proces?
- Waarom is het pand Bolwaterstraat 31, dat mede gekocht is door een
gemeenteraadslid, niet gesloopt, zoals vermeld in het taxatierapport?
- etc.....
Dit en nog meer vragen blijven ons de komende tijd bezig houden.
Wij als LokaleDemocraten zullen nu en in de toekomst altijd in belang van
onze Venlose burgers handelen, wij zullen alle mogelijke middelen
inzetten om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van de
mensen uit alle staddelen van Venlo.
Wij roepen alle Venlonaren op die in bezit is van enig informatie die
betrekking heeft op deze onderzoek dit met ons te delen.
Persbericht:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Frans Schatorjé, fractievoorzitter
LokaleDemocraten. Tel. 06-53519372.

