
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2015-01 (in te vullen door de griffie) 

 
Datum:   05-01-2015 (in te vullen door de griffie) 

Van:  PvdA en D66/GroenLinks  (in te vullen door de aanvrager) 

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Samenwerking industrieterreinen (in te vullen door de aanvrager) 

Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 

Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 

   

  

 

Toelichting  

De fracties van PvdA en GroenLinks willen het College van B&W een aantal  

Nadere Schriftelijke vragen stellen inzake H2O BV. 

 

Die nadere vraagstelling komt enerzijds voort uit de informatievoorziening, die is onvoldoende, 

verschillend per H2O gemeente, eenzijdig en ontbreekt soms geheel. Anderzijds is er de 

geheimhouding die (te) vaak wordt opgelegd. Tenslotte als er dan informatie wordt verstrekt 

gebeurt dit in een niet politiek forum, t.w. de (gezamenlijke) auditcommissies. 

Onze fracties richten zich op de toekomst, maar we kunnen en willen niet zonder meer de ogen 

sluiten voor hetgeen is gebeurd. Dat is het leereffect opdat het in de toekomst juist beter zal gaan. 

Met andere woorden welke lessen worden getrokken uit het recente verleden opdat we in de 

komende tijd niet telkens met dezelfde problematiek worden geconfronteerd en opdat we onze 

controlerende taak als raad kunnen vervullen en daarbij in de nabije toekomst de juiste keuzes 

weten te maken. 

 

Vragen: 

1. We zitten nu helaas in een situatie dat stukken, ons inziens onnodig, de status 

vertrouwelijk/geheim hebben gekregen. De daarvoor afgesproken en geldende regels zijn niet 

gevolgd! Dat betreuren wij zeer. Wij, GroenLinks/D666 en PvdA willen er nadrukkelijk voor pleiten, 

dat vanaf nu de spelregels wel worden gehanteerd. Een voordeel daarvan is, dat helder is wat de 

motivering is om een stuk vertrouwelijk/geheim te verklaren. Nu is er wel de  status "vertrouwelijk" 

maar geen motivering. 

Is het college bereid de eigen regels in deze alsnog zorgvuldig en consequent toe te passen?  

Onze fracties willen breder gedocumenteerd zijn over de ontwikkelingen vanaf de koerswijziging  

Vernieuwd Perspectief.  

Concreet betekent dit voor dit moment dat wij u vragen:  

a. Formeel geheimhouding op te leggen op het rapport Stec 2, als u van mening bent dat dit 

niet openbaar kan worden gemaakt.  

b. De formele schriftelijke opdrachtverlening voor dit rapport, de schriftelijke opdracht voor het 

Buck en het zog. fotomoment van dit najaar te verstrekken. 

 

2. Wethouder van Dijk fungeert als lid van de Raad van Commissarissen van de H2O BV. Dit is 

tijdelijk totdat er in de gestelde vacature is voorzien. 

Als het gaat om de informatieverstrekking, dan is de positie van de commissaris, de bestuurder en 

de aandeelhouder ten opzichte van de raad sinds kort inmiddels een stuk helderder geworden. Daar 

waren wel vragen van de PvdA voor nodig en daarnaast een extern juridisch advies. Het is en blijft 

bijzonder dat dit vanaf het begin niet helder was bij college, organisatie en de gemeenteraad.  
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Onze vraag is of de vertegenwoordigend aandeelhouder van mening is dat de RvC kennis had 

moeten nemen van het onderzoek dat voorligt en of juridisch onderbouwd kan worden dat een RvC 

een dergelijk onderzoek, in opdracht van de directeur uitgevoerd, naast zich neer kan leggen, 

danwel geen kennis van te nemen. 

 

Daarnaast zijn naar aanleiding van de gebeurtenissen vlak voor het kerstreces en de inhoud van 

Stec2 een aantal prangende vragen opgekomen, die we hieronder stellen: 

 

3. De raden is bij de koerswijziging Nieuw Perspectief niet verteld dat de verkoop een aantal jaren 

nagenoeg stil zou komen te liggen. In hoeverre had vooraf bekend kunnen zijn dat dit zou leiden tot 

een periode van 'gebonden handen' voor de bedrijfsleiding vanwege de lange tijdsspanne voor het 

realiseren van nogal absolute randvoorwaarden? 

Met andere woorden: is met betrekking tot die vertraging vooraf een inschatting gemaakt hoe zich 

dit vertaalt in bedrijfsresultaten? 

 

4. Leidt de uitgestelde verkoop, Stec2 in ogenschouw nemend, niet tot een veel groter verlies dan 

door de gemeentelijke accountant werd/wordt verondersteld in zijn onderzoek t.b.v. de beoordeling 

van de jaarrekening van de gemeente? 

 

5. Ten aanzien van het genereren van lokale aanwas waren er naar ons weten geen 

bestemmingsplan belemmeringen of anderszins, toch heeft ook dat stil gelegen.  Wat waren de 

afspraken met de Bvdirectie  over lokale aanwas in het kader van Vernieuwd Perspectief, of was bij 

die keuze voor Vernieuwd Perspectief al ingecalculeerd dat het belang van Heerde ten aanzien van 

bedrijfsverplaatsingen bij dit bedrijventerrein geheel of grotendeels kwam te vervallen? 

 

 6. M.b.t. Het bedrijf Euroma zouden wij graag willen vernemen of het college zich tot het uiterste 

heeft ingespannen en blijft inspannen om het bedrijf voór Heerde dan wel H2O te behouden? Graag 

een uitvoerig en gemotiveerd antwoord. 
 

 

 

De fracties van  

PvdA      D66/GroenLinks 

Siebren Buist    Silvia van Amerongen 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie)  

 


