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Varsseveld, 11 november 2011
Geacht College,
In vervolg op onze brief van 10 november jl. gericht aan uw college berichten wij u als volgt.
Hedenmorgen vernamen wij via De Gelderlander, dat er door uw College bindende afspraken zijn
gemaakt met betrekking tot de definitieve verplaatsing van Huntenkunst naar de DRU Cultuurfabriek.
In dit kader hebben wij enkele vragen en tevens een verzoek.
1. Ligt aan deze overeenkomst een financiële prognose ten grondslag, waaruit de financiële
consequenties voor onze gemeente blijken?
2. Zo neen, wat is hiervan de reden en waarom is een overeenkomst aangegaan zonder zich te
vergewissen van de financiële gevolgen?
3. Zo ja, gaarne ontvangen wij van u de financiële onderbouwing. Het betreft dan alle directe
kosten maar ook alle kosten die indirect een verband kunnen houden met de aangegane
overeenkomst, alsmede een exploitatieoverzicht. Dit verzoek doen wij met in achtneming
van de Wet Openbaarheid Bestuur.
4. Tevens verzoeken wij u de op dit moment controlerende accountant te verzoeken de
gevolgen van dit besluit mee te nemen in zijn of haar werkzaamheden, zodat deze de
eventuele financiële gevolgen van deze overeenkomst mee kan nemen in de eindrapportage
door deze brief aan hem of haar ter beschikking te stellen.
Vervolgens willen wij u nog het volgende mededelen. Uit de publieke discussie lijkt het erop dat deze
zich richt op de financiële gevolgen van het DRU project. In dit kader is het wellicht begrijpelijk dat
door u de extra jaarlijkse subsidie van € 406.000 buiten schot blijft in de kosten DRU. Zoals u zult
begrijpen zijn wij het hier niet mee eens. De argumenten hiervoor kent u inmiddels. Echter, wij willen
benadrukken dat ons onderzoek niet uitsluitend is gericht op het DRU project, maar dat ons Comité
zich richt op het gehele door de gemeente gevoerde financiële beleid. Mocht uw visie omtrent de
bestemming van deze extra subsidie door de accountant worden onderschreven, dan dient deze
extra uitgaven te worden gerangschikt onder een andere categorie, maar blijft als uitgave ten
gevolge van het DRU project volledig overeind. Gaarne verzoeken wij u ook deze visie van ons ter
kennis te willen brengen aan de accountant en deze te verzoeken dit te betrekken in het onderzoek
en de eindrapportage.
Hoogachtend,
Namens het
COMITE VERONTRUSTE BURGERS
Henk van Garderen.

