vragenuur

formulier aanmelding vragenuur raadsvergadering
Aankondiging van een raadslid om tijdens het vragenuur vragen te stellen ingevolge artikel
35a van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad
Naam indiener:

Roel Leers

Fractie:

Hart-Leers

Datum en tijdstip
indiening:

22.11.16, 12.00u.

Datum
vergadering:

23.11.16

Onderwerp:

Maankwartier

Vraag/vragen:
U gaf onlangs aan dat een koopovereenkomst Heliostaat Maankwartier
ontbreekt omdat een en ander hierover in de UitvoeringsOvereenkomst
(UO) Maankwartier vastgelegd is:
-Wat is hierover concreet waar (in welke paragrafen en op welke
pagina’s) in de UitvoeringsOvereenkomst Maankwartier vastgelegd?
-Wat staat over al het voorgaande -zwart op wit- betreffende de garantie
op de Heliostaat?
-Kunt u bij het uitblijven van een goed functionerende Heliostaat van
koop afzien? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Gedeputeerde Geurts melde onlangs aan Provinciale Staten dat de
Provincie niets bijdraagt om het tekort Maankwartier Zuid te dichten. Het
volledige bedrag -de 6,8 miljoen tekort- blijkt volledig afkomstig uit de 11
miljoen die Heerlen bijdraagt aan Urban BidBook Binnenstad:
-Op welke wijze strookt dit met de/uw suggestie dat het 6,8 miljoen
tekort via cofinanciering tussen gemeente, provincie en IBA opgelost zou
worden?
-Welke gevolgen heeft dit voor beoogde cofinanciering indien van de 11
miljoen gemeentelijke gelden reeds 6,8 miljoen aan het tekort
Maankwartier Zuid verspijkert worden?
-Hoe strookt voorgaande met het feit dat u voor het dichten van dit tekort
externe gelden zou gaan vinden maar het 6,8 miljoen tekort nu volledig
ten laste van de gemeente Heerlen komt?
Eerder gaf u aan bij het niet vinden van financiering door derden te
moeten korten op het project Maankwartier.
-Waarom hebt u daarvoor niet gekozen en koos u wel voor een extra
bijdrage van 6,8 miljoen euro ten laste van de gemeente Heerlen?
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Toelichting m.b.t.
actualiteit,
urgentie en
gevoerd bestuur:

Enkele vragen met betrekking tot de Heliostaat in Maankwartier Noord en
het dichten van het tekort van 6,8 miljoen euro in Maankwartier Zuid.

Handtekening (bij
schriftelijke
indiening)
(indienen bij griffie@heerlen.nl)
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Toelichting op formulier
In het vragenuur kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over “actuele zaken
betreffende het gevoerde bestuur”. Die vragen dienen uiterlijk 24 uren voor het begin van de
raadsvergadering te zijn ingediend. Voor het gebruik maken van het vragenuur heeft het
presidium op 20 september 2012 (1 t/m 4) en op 27 februari 2013 (5) de volgende regels
vastgesteld:
1.

Indiening van vragen dient te gebeuren door middel van een bij de griffie verkrijgbaar
modelvragenformulier. Indiening geschiedt bij voorkeur per email, adresseren aan
griffie@heerlen.nl

2.

Vragen en toelichting dienen zeer kort en bondig te zijn.

3.

Toetsingscriteria zijn “actueel” en “gevoerd bestuur door het college”. De griffier doet een
eerste toets. De voorzitter plaatst niet op de lijst van vragen voor het vragenuur:
- vragen waarbij de vraagsteller niet de actualiteit aangeeft
- vragen waarbij de vraagsteller niet kan aangeven wat de relatie is met “het gevoerd
bestuur door het college”

4.

In gevallen waarin strikte naleving van deze criteria leidt tot situaties in strijd met de
bedoeling van de regeling, kunnen burgemeester en/of griffier afwijken van deze criteria.

5.

Het is niet voldoende dat het onderwerp op tijd is aangemeld, ook de vragen dienen
uiterlijk 24 uren voor het begin van de raadsvergadering te zijn ingediend.

