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Inleiding:
Tot onze grote verbazing lazen wij vandaag in Dagblad de Limburger dat
-

de Gemeente Venlo ’t Raodhoes in Blerick gaat overnemen voor 1,2 miljoen euro
’t Raodhoes tot en met 2013 in totaal drie ton van de gemeente Venlo krijgt
de Gemeente Venlo het gebouw veertig jaar in erfpacht neemt
de Gemeente Venlo jaarlijks 132.000 euro gaat betalen
bovenstaande genoemd in een voorstel van B en W aan de raad staat.
Gemeente en Bestuur de overeenkomst nog moeten ondertekenen

In september 2010 werd bekend dat ’t Raodhoes met een structureel tekort van 120.000
euro kampte. Daarna stelde de Gemeente 15.000 euro beschikbaar voor een onderzoek
naar de financiële problemen. Dit vertrouwelijk rapport heeft de Gemeenteraad niet eerder
ontvangen.
Gisteren ontvingen wij via de mail een raadsnotitie en een onderzoeksrapport over de
gemeenschapsaccommodaties. Het rapport dateert van 15 december 2011 en hierin kunnen
wij al letterlijk lezen dat de gemeente plannen heeft om het gebouw terug te kopen.
Op grond van het vorenstaande hebben wij de navolgende vragen:
1.
Waarom is de Gemeenteraad m.b.t. ’t Raodhoes nog niet geïnformeerd en hebben
wij bovenstaande vandaag zelf uit de krant moeten vernemen?
2.
Waarom is de Gemeenteraad niet tussentijds geïnformeerd over de plannen die er
waren, zoals ook genoemd wordt in het gisteren ontvangen onderzoeksrapport
over de gemeenschapsaccommodaties?
3.
Wanneer ontvangt de Gemeenteraad het raadsvoorstel in deze van het College en
wanneer wordt het geagendeerd?
4.
Waarom heeft de Gemeenteraad niet eerder het onderzoeksrapport waarvoor zij
15.000 euro beschikbaar heeft gesteld toegestuurd gekregen? Kunnen wij dit
alsnog ontvangen?
5.
Uit welke middelen denkt het College de totale kosten te dekken?
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Fractie LokaleDemocraten.
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