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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 
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Fractie: 

 

Datum en tijdstip 
indiening: 

03.02.2014 (12.45u.)  

Datum 
vergadering: 

04.02.2014 

Onderwerp: Stand van zaken na raadsconferentie winkelcentrum ‘t Loon 

Vraag/vragen: -Hebt u, na de recente raadsconferentie, nog enig contact met 
winkelcentrumeigenaar NSI gehad? Zo ja, wanneer (en op wiens initiatief) vond 
dit contact plaats en waarover ging dit contact? 
 
-Hebt u inmiddels kunnen verifiëren wie de enige echte officiële contactpersoon 
namens/voor winkelcentrumeigenaar NSI is? Zo ja, had u eerder contact met 
anderen waarvan u dacht dat deze voor/namens NSI spraken? Zo ja, hoe heeft 
dat kunnen gebeuren? 
 
-Hoe duidt u de publieke verklaringen waarin staat dat van sloop/verkoop van 
winkelcentrum ’t Loon geen sprake is? Welke uitleg geeft u hieraan? 
 
-Wanneer en met welke agendapunten hebt u sinds begin december vorig jaar 
overleg gevoerd met NSI? 
 
-Welke verslagen en agendastukken hebt u over/van bijeenkomsten waarbij met 
NSI over sloop/verkoop ’t Loon gesproken wordt? Per wanneer en hoe legt u 
deze stukken ter inzage aan de raad? 
 
-Beschikt u over een of meerdere stukken waaruit blijkt dat NSI ook nu nog met u 
in onderhandeling is over sloop/verkoop ‘t Loon? Zo ja, hoe en wanneer legt u dit 
ter inzage? 
 
-Welke reacties ontving u -tot op heden- van omwonenden van winkelcentrum ’t 
Loon? Bent u van plan hen binnenkort nader te informeren? Zo ja, per wanneer 
en hoe? 
 
-Hoe houdt u de gemeenteraad -telkens op zo kort mogelijke termijn- 
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen bij of omtrent winkelcentrum ’t Loon? 
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Toelichting m.b.t. 
actualiteit, urgentie 
en gevoerd 
bestuur: 

 
Ook na de raadsconferentie ‘stand van zaken winkelcentrum ’t Loon’ is nog het 
nodige gebeurt en openbaar gemaakt. Vandaar -bij deze- diverse actuele en 
urgente vragen hieromtrent. 

Handtekening  
(bij schriftelijke 
indiening) 
 

 

 

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 
23 januari 2007 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 die tijdens de rondvraag of anderszins in de laatstgehouden commissievergadering 
konden worden gesteld of indien de vraagsteller geen commissielid is door diens collega 
fractielid in de commissie 

 vragen van feitelijke aard (inc. detailvragen) zonder algemeen bestuurlijke implicaties. Deze 
vragen moeten via de weg van artikel 35 RvO gesteld worden  

 vragen die betrekking hebben op of het karakter hebben van het ter verantwoording roepen  
van een collegelid of het college. Dergelijke vragen moeten via de weg van een interpellatie 
aan de orde worden gesteld 

 vragen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda van de eerstvolgende commissie 
staan 

 vragen waarbij de vraagsteller niet de actualiteit aangeeft met daarbij vermeld de urgentie en 
doel van een snel antwoord  

 vragen waarbij de vraagsteller niet kan aangeven wat de relatie is met “het gevoerd bestuur”  


