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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: 

01.12.2014 (11.00u.)  

Datum 
vergadering: 

02.12.2014 

Onderwerp: Verkleinde vorm plan ‘De Plu/Schinkelkwadrant/Schinkelpassage’ 

Vraag/vragen: -Wanneer, hoe en door wie werd u geïnformeerd dat de plannen ‘De Plu’ in 
verkleinde vorm verder gaan? 
 
-Wat is de concrete betekenis van ‘in verkleinde vorm verder gaan’, op welke 
wijze zal de gemeenteraad hier kennis van nemen? 
 
-Nu de deadline van 1 januari a.s. niet gehaald word het volgende: welke 
gevolgen heeft het verstrijken van deze deadline voor het realiseren van een 
stadskantoor aldaar, aangegane afspraken in deze en getekende 
overeenkomsten daaromtrent en voor de komst van Primark naar onze stad? 
 
-Staat onder de huidige omstandigheden de realisatie van het stadskantoor 
aldaar ‘op losse schroeven’? Zo ja, welke gevolgen brengt dit met zich mee? Zo 
nee, waarom niet? 
 
-Hebt u signalen opgevangen van of over Primark na het bekend worden van de 
berichtgeving? Zo ja, hoe luiden deze signalen? Kan hieraan de conclusie 
verbonden worden dat de komst van Primark niet verloren gaat voor onze stad? 
 
-Welke activiteiten onderneemt u momenteel om Primark aan Heerlen te blijven 
binden? Wat is de stand van zaken in deze op dit moment? 
 
-U liet onderzoeken uitvoeren waaruit bleek dat zowel ‘De Plu’ als het 
Maankwartier extra winkelruimte kunnen toevoegen. Nu blijkt dat plan De Plu 
verkleind wordt omdat geïnteresseerden in winkelruimte ontbreken en daarbij ook 
het Maankwartier moeite heeft met het vinden van huurders (zie hun inspraak 
tegen de komst van ‘De Plu’) de volgende vraag: Welke waarde hangt u nu nog 
aan het opgestelde rapport c.q. gaat u op basis van het voorgaande bestaand 
beleid aanpassen? Zo ja, hoe? 
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Toelichting m.b.t. 
actualiteit, urgentie 
en gevoerd 
bestuur: 

 
Vorige week werd duidelijk dat plan De Plu/Schinkelkwadrant/Schinkelpassage 
verkleind wordt. Enkele weken geleden reageerde u opgetogen nadat de Raad 
van State groen licht voor de plannen aldaar gaf. Nu lijken deze plannen van de 
baan.  
 
Mede omdat Heerlen haar stadskantoor voor 7000m2 in De 
Plu/Schinkelkwadrant/Schinkelpassage plant en ook een vestiging van Primark 
daar beoogd is bij deze enkele vragen.  

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”  


