
Gemeente Weert
College van B&W
Postbus 950
6000 AZ Weert

Weert, 11 september 2018

Betreft: Aanvullende vragen stand van zaken hotelontwikkeling (art. 40 RvO)

Geacht college,

Op 5 augustus 2018 heeft de CDA-fractie uw college middels schriftelijke vragen verzocht de
gemeenteraad te informeren over de actuele stand van zaken rondom de hotelontwikkeling in
Weert. De aanleiding voor deze vragen waren het grote aantal berichten in de media gecombineerd
met het uitblijven van adequate informatie richting de raad.

Conform artikel 40 lid 3 van het reglement van orde van de gemeente Weert dient beantwoording
van de vragen danwel het verstrekken van de gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval binnen 30 dagen plaats te vinden. Deze termijn is inmiddels royaal overschreden en noch
een reactie, noch de gevraagde informatie is naar de gemeenteraad gestuurd.

De vragen die de CDA-fractie heeft gesteld zijn niet lastig te beantwoorden. Het enige wat wij
gevraagd hebben is het delen van de stand van zaken. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat wij
deze informatie tot op heden nog niet ontvangen hebben. Naar aanleiding hiervan hebben wij de
volgende vragen aan uw college:

t. Rappel: Wij verzoeken uw college 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, zodat de gemeenteraad zorgvuldig op de
hoogte wordt gesteld (zie ook schriftelijke vragen d.d. 5 augustus 2018);

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? En als daar gegronde
redenen voor zijn, waarom is de gemeenteraad dan niet geïnformeerd over het feit dat de
vragen niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden?

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

4. Welke factoren liggen ten grondslag aan het uitblijven van een zorgvuldige
informatievoorziening dan wel het tijdig verstrekken van antwoorden c.q. inlichtingen
richting de gemeenteraad?

Wij rekenen erop dat deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn worden beantwoord,
waarvoor dank.

Namens de fractie CDA Weert,

CDA

Jasper Heesakkers


