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Weert, 16 maart 2016 

 

Onderwerp : Vragen met betrekking tot rapport Weert 600 

 

Geachte heer Kremers, 

 
 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij het onderzoek naar Weert 600. 

 

U bent een scherpe lezer en hieronder geef ik u onze reactie: 

• 108: Er is inderdaad niet gesproken met dhr. Cardinaal. Maar als dhr. Cardinaal 

adviseur is geweest dan is hij niet verantwoordelijk voor de besluitvorming. 

Mogelijk zijn er meer interessante personen waarmee niet gesproken is maar bij 

een onderzoek maak je keuzes wie je wilt spreken. Met de onderzoeker van TOP is 

persoonlijk gesproken. 

• 213/214: wat wij aangeven is dat het tekort is gedekt door de gemeente (met als 

dekking de kostenplaats erfgoedcluster) en dat we dat in relatie brengen met 

W600. In punt 203 hebben we aangegeven dat we kijken naar de kosten, niet 

naar de dekking. 

• 218 is inderdaad een typefoutje, hebben we kennelijk overheen gekeken….. 

• De opmerkingen bij alinea 229 dat de doelstellingen d en e niet gehaald zijn, 

verwijzen we naar de alinea’s daarna waarin wordt uitgelegd hoe we dit 

geïnterpreteerd hebben (twee lijnen, waarbij de tweede een nadere inkleuring is 

van de eerste). 

 

Wij denken dat de gedwongen winkelnering uw belangrijkste punt is. U heeft een verslag 

bijgesloten waarbij niet blijkt of alle aanwezigen dit hebben geaccordeerd. Wij lezen geen 

enkele aanwijzing voor gedwongen winkelnering. Wel lezen wij dat er middelen besteed 

moeten worden aan communicatie. Dit is iets anders dan gedwongen winkelnering, het is 

een doelsubsidie die mogelijk gegeven gaat worden. Gedwongen winkelnering wil zeggen 

dat bepaald wordt aan wie dit bedrag gegeven moet worden om voor subsidie in 

aanmerking te komen. Dit is in heel het verslag niet terug te vinden.  

 

Fijn dat u ons op een aantal zaken attent heeft gemaakt en wij danken u hiervoor. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De voorzitter van de rekenkamer, 

 

 
 drs. ing. A.M.A. van Drunen Msc 


