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Fractie CDA Weert
T.a.v. dhr. Heesakkers

Weert, 18 september 2018

Onderwerp

Kenmerk
Aanvullende vragen over stand van zaken hotelontwikkeling
577266/584845

Geachte heer Heesakkers,

Op 11 september 2018 heeft u een artikel 40 brief gestuurd waarin u het college rappelleert om een
reactie te geven op de vragen opgenomen in de brief d.d. 5 augustus 2018 en uitleg te geven over het
niet tijdig reageren op de betreffende brief. In deze brief beantwoorden wij u vragen.

Vraag 1:
Verzocht wordt om de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over de actuele status van de
hotelontwikkelingen in Weert en Nederweert en dit bij toekomstige ontwikkelingen ook te blijven doen.

Antwoord:
Het college heeft de gemeenteraad via de raadsinformatiebrief die onder embargo d.d. 11 september
2018 is gestuurd, geinformeerd over de actuele stand van zaken inzake de hotelontwikkelingen.

Vraag 2:
Waarom zijn de schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake de hotelontwikkeling d.d. 5 augustus
2018 niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord. Waarom is de gemeenteraad niet
geinformeerd over het feit dat de vragen niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden

Antwoord:
Het college wilde u een correct en volledig beeld geven over de stand van zaken inzake de
hotelontwikkelingen. Hiervoor moesten naar aanleiding van de berichtgeving in de media en de
ingediende zienswijzen een aantal gesprekken met de initiatiefnemer, de provincie Limburg en
gemeente Nederweeft gevoerd worden. Gelet op de vakantieperiode was het niet mogelijk om deze
gesprekken eerder te voeren. Het college heeft er voor gekozen om te wachten met de beantwoording
van uw brief tot er een compleet beeld was en er een goede doorkijk gegeven kon worden met
betrekking tot de nog te doorlopen stappen.

Vraag 3:
Waarom wordt de gemeenteraad bij dergelijke onderwerpen, die politiek, economisch en
maatschappelijk de nodige beweging kunnen veroorzaken, niet proactief geïnformeerd?

Antwoord:
De gemeenteraad wordt op de gebruikelijke momenten in een planologische procedure betrokken
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Vraag 4:
Welkè factoren liggen ten grondslag aan het uitblijven van een zorgvuldige informatievoorziening dan
wel het tijdig verstrekken van antwoorden c.q. inlichtingen richting de gemeenteraad?

Antwoord:
Wij verwijzen u hierbij naar het antwoord van vraag 2
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