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beantwoording vragen n.a.v. het preadvies over de gymzaal

Geachte heer Heukels en mevrouw Roos-Andriesse,

In verband met het door de burgemeester uitgebrachte preadvies over de verkoop van de gymzaal in

Bennebroek heeft u een aantal vragen gesteld. In deze briefleest u het antwoord.

Vraag van de heer Heukels
(...) Aangezien deze notitie van de advocaat over - voor het rapport en de daarin vermelde adviezen
en conclusies- niet relevante aspecten gaat, wil ik graag op korte termijn de brief of de mail van het
college aan de advocaat, waarin dat verzoek - om een notitie te ontvangen- is neergelegd in kopie en

zonder weg-strepingen of zwart-makingen ontvangen.

Antwoord
De e-mail waarin het advies wordt gevraagd aan de huisadvocaat ligt ter inzage op het gemeentehuis.

Vragen van mevrouw Roos-Andriesse
r Waarom heeft de burgemeester/het college dit advies van Geelkerken niet ter beschikking

gesteld van de commissie/de gemeenteraad in januari?
¡ Hoeveel heeft dit advies gekost (verzoek kopie factuur van dit advies)?
. Ik verzoek een kopie van de brief van het college aan de notaris (ik bedoel dus niet de brief

aan de raad van eind oktober want die heb ik al)

Antwoorden
. Wij hebben hiertoe eerder geen aanleiding gezien, omdat de notitie enkel een bevestiging is

van het standpunt van het college omtrent de bevoegdheid tot verkoop door het college.
. De factuur van de advocaat ligt ter inzage op het gemeentehuis.
. Een kopie van de brief van ons college aan de notaris van 1 november

december 2019 aan de raad toegestuurd ter kennisgevi
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