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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Tijdens het presidium van dinsdagavondjl. is door de aanwezigen verzocht de raad te informeren

over het vervolgproces rondom het raadsvoorstel 'Oldenhove'.

Graag voldoen wij bij deze aan dat verzoek.

Tijdens de laatstgehouden raadsvergadering voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad in oude

samenstelling, door middel van een motie, nadere randvoorwaarden gegeven die als kaders golden

voor toekomstige besluitvorming op dit dossier. Die kaders zijn verwerkt in het thans voorliggende

raadsvoorstel.

Tevens is verzocht het (toen) meest recente businessmodel aan de raadsfracties te verstrekken. Die

stukken zijn op 10 maart 2022 pergriffiebericht aan uw raad ter beschikking gesteld.

Daarnaastis het college voortvarend te werk gegaan om alle noodzakelijke voorbereidingen te

treffen om, na besluitvorming door de raad, het project ‘Oldenhove' meteen ter hand te kunnen

nemen. Onderdeel daarvan was een concept-huurovereenkomst op 13 april 2022 te tekenen onder

voorbehoud goedkeuring raad. Tevens is door de burgemeester op 21 april een extra

raadsvergadering uitgeschreven om tot besluitvorming over ‘Oldenhove' te kunnen komen.

In de aanloop naar de raadsvergadering van 21 april ontstond er bezorgdheid bij enkele fracties over

het tekenen van de huurovereenkomst onder voorwaarde goedkeuring raad. Genoemde fracties

wilden de garantie dat pas na besluitvorming in de gemeenteraad het college zou kunnen overgaan

tot het tekenen van een dergelijke overeenkomst. Per mail van 7 april 2022 heeft de burgemeester

namens het college aan de fracties in kwestie laten weten dat het college dat verzoek honoreerde.

Tevens werd door verschillende fracties aangegeven dat men eerst een aantal stukken wilde inzien

alvorens men tot verantwoorde besluitvorming zou kunnen komen. Genoemd werden de

huurovereenkomst, de offertes van aannemers, de risico-analyse van het project zoals die was

gedeeld met het rijksvastgoedbedrijf en de relevante (mail)correspondentie omtrent het project. De
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wethouderheeft aangegeven daartoe bereid te zijn en ook een momentte prikken om desgewenst

aan de fracties een mondelinge toelichting te geven.

In de extra college vergadering van 13 april 2022 kwam aandeordedater geluidenuit de politiek

kwamendat men hetproces van besluitvormingin dit tempo te geforceerd vond gaan en dat een

ordentelijke procesgang met een commissie- met daarop een raadsvergadering werd gemist. Mede

gelet op hetfeit de raad in nieuwe samenstelling over dit belangwekkendeproject moest oordelen en

beslissen, werd het daarom bij naderinzien wijs geacht om de raadsvergadering van 21 april niet

besluitvormend maar sonderendte laten verlopen zodatde fracties meer tijd zouden hebben zich in

extenso te verdiepen in het onderwerp en ook zou kunnen blijken of de raad in nieuwe samenstelling

nog aanvullende vragen en/of opmerkingen heeft. Zo is ook door de burgemeester toegelicht in het

presidium van 19 april jl.

Een en ander betekent dat de raadsvergadering van 21 april de fracties in de gelegenheid stelt om

met de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de ins en outs van het project en in de

vorm van een motie of amendement nog nadere wensen of bedenkingen te formuleren.

Op basis van die beraadslaging zal het college het raadsvoorstel ter zake definitief maken en

aanbieden voor de eerstkomende commissieronde en raadsbehandeling. Pas na definitieve

besluitvorming door de raad zal worden overgegaan tot het tekenen van de huurovereenkomst.

Op 20 april 2022 is een brief uitgegaan van portefeuillehouder De Roy van Zuidewijn die een nadere

inhoudelijk juridische duiding geeft over de interventiemogelijkheden van de raad in het verdere

proces.

Mede gelet op het besprokene tijdens het Presidium van afgelopen dinsdag leek het ons echter

zorgvuldig u door middel van dit schrijven, niet alleen van het de afgelopen maanden doorlopen

proces, maar ook omtrent de wijze waarop het college het vervolg voor zich ziet, aanvullend op de

hoogte te stellen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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