Melding stellen van vraag in vragenuur in de raad
(art. 41 RvO raad)
Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Datum ontvangst raadsgriffie
(in te vullen door griffie)
Datum

woensdag 30 september 2020

Aan

Voorzitter en griffier van de raad

Datum raadsvergadering

donderdag 1 oktober 2020

Naam vragensteller

Han van ‘t Hof

Vraag gericht aan

college

Onderwerp

contacten met Rewin, buurgemeenten en impuls Zeeland over DSV

Een paar vragen voorzitter,
1-is het mogelijk dat ABT een contact vorm over het hoofd heeft
gezien waaruit toch blijkt dat er info is ingewonnen bij Rewin?
2- zo ja op welke manier is dit contact geweest?
3- zo nee, waarom heeft het College er dan voor gekozen om niet de
waarheid te spreken?
Vragen (niet verplicht om in te vullen)
4-er is in de antwoorden ook vermeld dat er met de buurgemeenten
contact is geweest. Kan het College aangeven welke Gemeenten dit
zijn geweest?
5- ABT heeft gevraagd naar de schriftelijke communicatie over DSV
van de Gemeente Tholen met de omliggende Gemeenten, Rewin en
Impuls ZEELAND. Wanneer kunnen we deze correspondentie
tegemoet zien?
ABT heeft vragen gesteld over de de verkoop deal met DSV. Het is
wettelijk verplicht om bij zo’n omvangrijke deal een onafhankelijk
advies in te winnen bij een bij een door de EU erkend bureau.
Uit de antwoorden op vragen van ABT is gebleken dat dit door het
College niet is uitgevoerd met als reden dat er informatie is
ingewonnen bij Rewin, impuls Zeeland en onze buurgemeenten.
Rewin is door wethouder Hommel ook expliciet genoemd in een
interview met omroep Zeeland en omroep Tholen.
Heb zelf vrij recent telefonisch contact opgenomen met Rewin en
gevraagd welk advies ze hebben uitgebracht aan de Gemeente Tholen
Aanleiding (niet verplicht om in te vullen) betreffende de deal met DSV.
Mijn verbazing was dan ook groot toen mij werd medegedeeld dat er
geen enkel contact is geweest met REWIN en de Gemeente Tholen
om te adviseren over DSV.
Geen telefonisch contact, geen schriftelijke communicatie, geen
digitale communicatie en ook geen mondeling overleg(informele
sfeer).
Er is ook verteld dat REWIN een kleine organisatie betreft waarin
onderling is afgestemd wie er eventueel contact heeft gehad met de
Gemeente Tholen betreffende DSV. Daaruit bleek dat niemand
contact heeft gehad met de Gemeente Tholen over DSV.
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Vervolgactie toegezegd

ja

nee

Zo ja, welke

Datum afdoening vervolgactie
Ingeleverd bij de griffie
(in te vullen door griffie)
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