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MOTIVERING

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Jonker fractie
GroenLinks voor kennisgeving aan.

p 1 van 5

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

STEMMING
Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 21 april 2016

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT
Antwoord op raadsvraag
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Antwoord op raadsvraag
Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ernst Jonker / GroenLinks
ONDERWERP:

Kosten gemeente Terneuzen huisvesting Vroon

TOELICHTING
N.a.v. het afzien van Rederij Vroon van nieuwbouw van het hoofdkantoor in Terneuzen, is er
een sfeer ontstaan waarbij de gemeente Terneuzen beschuldigd wordt van traineren en tegenwerking.
Daarbij wordt wel heel makkelijk over de inspanningen gestapt, die de gemeente Terneuzen
tot nu toe heeft gedaan. Het lijkt ons dan goed om aan te geven richting de burger wat de
gemeente feitelijk allemaal heeft gedaan t.b.v. het ‘binnenhalen’ van dit bedrijf. Daarbij denken we aan het bouw klaar maken van de grond, de ambtelijke uren die gemaakt zijn tijdens
de onderhandelingen. Maar ook aan de uren die gemaakt zijn voor het zoeken van oplossingen en het tegemoet komen in de onderhandelingen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Wie heeft er heeft onderhandeld met
de rederij Vroon en op basis waarvan?

1

Namens het college hebben burgemeester
Lonink en wethouder Begijn (op basis van de
bestaande portefeuilleverdeling) de onderhandelingen gevoerd.

2

Was er sprake was van een intentieverklaring of een andere juridische
vastlegging van de bouwplannen?

2

Er is geen formele schriftelijke intentieverklaring, doch er zijn schriftelijke stukken (een brief
en een akkoord bevonden besprekingsverslag)
waarin rederij Vroon de intentie tot vestiging
bekrachtigd.

3

Wanneer is het formele verzoek gekomen van de firma Vroon voor vestiging in de gemeente Terneuzen en
wanneer heeft de firma zijn verzoek
officieel gestopt?

3

In juli 2014 hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Pas in oktober 2014
heeft Vroon medegedeeld tot aankoop bereid
te zijn, bevestigd in een akkoord bevonden
besprekingsverslag van november 2014.

4

Zijn er aanvullende eisen gesteld door
de rederij Vroon of door de gemeente
Terneuzen t.a.v. de nieuwebouw?

4

Na het opstellen van een bouwplan werd begin
2015 duidelijk dat men zo dicht mogelijk (op 10
meter) van de kademuur wenste te bouwen. Dit
leidde tot verzoeken om kwaliteitsgaranties ten
aanzien van de onderhoudstoestand van de
kade muur.
Daarnaast is per brief d.d. 12 juni 2015 door
Vroon verzocht om medewerking bij aanpassing van de kademuur, waarbij een tijdsplanning is gemeld met start bouw in juli 2016 en
afronding bouw in december 2017. De verzochte medewerking is verleend, waarbij gegaran- p 3 van 5

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
deerd is (nog zeer onlangs in februari 2016) dat
de bouw geen vertraging zal ondervinden van
de aanpassingen aan de kademuur.

5

Kan aangegeven worden wat de kosten zijn geweest die de gemeente
Terneuzen heeft gemaakt t.b.v. de
realisatie van de nieuwbouw in Terneuzen?

5

De kosten zijn inzichtelijk. Wij zijn voornemens
hierover nader in overleg te treden met Vroon.
Lopende dit overleg doen wij hierover geen
uitspraak.

6

Kan het college aangeven of en hoe
deze kosten terug gehaald worden bij
de rederij Vroon?

6

Zie 5. Wij zijn van mening dat de van gemeentewege gemaakte extra kosten vergoed moeten worden.

Datum vragen: 15 maart 2016

Datum antwoorden:
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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