




2 april 2019 
 
 Geacht college 
> 
> In de raadsvergadering van 26 maart jongstleden deed de Vemer  
> uitlatingen over de centrumontwikkelingen Zuidlaren en de visie van  
> het college op het centrum van Zuidlaren. 
> Heel concreet heeft de Vemer aangegeven dat het college de eerder  
> gepresenteerde ontwikkelrichting heeft losgelaten..... 
> 
> Vreemd, immers eerder deed de heer Kraayenbrink al de uitspraak dat de  
> intentieovereenkomst niet meer zou bestaan. Dat bleek toch anders te  
> zijn. De intentie overeenkomst bestaat nog, het college schreef een  
> excuusbrief aan de raad. 
> In die brief staat dat het college wel voornemens is om de intentie  
> overeenkomst te beëindigen. Aanleiding voor de VVD fractie om deze  
> brief te agenderen voor de raadsvergadering van 26 maart jongsleden 
> 
> Op de vraag van de VVD fractie waarom het college de intentie  
> overeenkomst wil beëindigen, gaf de heer Vemer aan dat de denkrichting  
> van de intentie overeenkomst niet meer de denkrichting van het college  
> is. Deze denkrichting zou 'politiek beladen' zijn. 
> 
> De vragen die de VVD fractie hierover heeft zijn de volgende: 
> A. Wat bedoelt de heer Vemer met een politiek beladen denkrichting? 
> 
> B. 
> 1. Wanneer heeft het college afstand genomen van de gepresenteerde  
> denkrichting? 
> 2. Wanneer heeft het college hierover een besluit genomen? 
> 3. Wanneer heeft u de raad hierover actief geïnformeerd? 
> 4. Wanneer heeft u uw partners AH, Jumbo en Aldi hierover geïnformeerd? 
> 5. Wanneer heeft u de klankbordgroep en de ondernemers hierover  
> geinformeerd? 
> 6. Wanneer heeft u de inwoners - aan wie u deze denkrichting 
> presenteerde- hierover geinformeerd? 
> 
> Wij zien uw antwoorden op onze vragen met belangstelling tegemoet, 
> 
> Met vriendelijke groet 
> Gezinus Pieters. 
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