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Schriftelijke vragen betreft Voortgangsrapportage programma (T) huisvesting.

De fractie van LLB heeft de volgende vragen over de raadsinformatiebrief
voortgangsrapportage programma (t) huisvesting:

1. Volgens de raadsinformatiebrief kan de verbouwing van het gemeentehuis niet
worden uitgevoerd. In hoeverre komt de planning van de verbouwing daardoor in
gevaar? Wat betekent deze vertraging voor de (tijdelijke) huisvesting van de
medewerkers?

2. Is de werkgroep (t) huisvesting (vooraf) over de inhoud van deze raadsinformatiebrief
geïnformeerd en is dit met hen besproken? Zo nee, waarom niet en wanneer bent u
van plan met de werkgroep te gaan overleggen?

3. Waarom heeft het college deze werkgroep/ de raad niet geïnformeerd na de
inschrijvingsronde?

4. Uit de raadsinformatiebrief blijkt dat advies is gevraagd aan specialisten. Waarom is
de raad destijds hierover niet geïnformeerd en/of geraadpleegd?

5. Kunnen wij de beide adviezen van deze specialisten toegestuurd krijgen, gezien de
controlerende taak van de raad?

6. Waarom bleef het door u genoemde “gat” onoverbrugbaar groot en wat zijn volgens
het college de gevolgen daarvan?

7. Wat is volgens u de waarde van deze beide adviezen, gezien het feit dat het college
heeft besloten om met de lopende aanbestedingsprocedure te stoppen?

8. Waarom is de raad niet geïnformeerd en geraadpleegd voordat het definitieve besluit
werd genomen om met de lopende aanbestedingsprocedure te stoppen?

9. Hoe gaat het college om met de consequenties van dit besluit, kennelijk waren de
financiële en programmatische consequenties nog niet duidelijk toen u dit besluit
nam, wij willen daarover zo snel mogelijk uitleg.

10. Gaat het college met een nieuwe aanbestedingsprocedure beginnen en zo ja
wanneer?

11. Over welke “uitvraag” heeft u het en in hoeverre bent u van plan om de raad te
betrekken bij de totstandkoming van deze “uitvraag” en een eventuele nieuwe
aanbestedingsprocedure?

12. Waarom is de Raad niet eerder van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld?
13. Waarom is deze informatienota niet vermeld in de dagmail?
14. Tijdens de Begrotingsraad van november 2020 is namens het college gesteld dat

men, vanwege de schaarste op de markt, zou gaan beginnen met de inkoop van
(bouw)materialen ten behoeve van de verbouwing van het gemeentehuis. Nu blijkt er
geen aannemer te zijn die de verbouwing wil of kan uitvoeren. Kon het college deze
situatie voorzien in november 2020 en in hoeverre is de gemeenteraad hierover
destijds juist en volledig geïnformeerd?



Volgens de raadsinformatiebrief bent u van plan om de raad zo spoedig mogelijk te
informeren via een voortgangsrapportage met de peildatum 1 september 2021. De fractie
van LLB verzoekt u om de antwoorden op onze vragen in deze voortgangsrapportage op te
nemen.
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