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Beste heer van der Kallen,
In uw brief met onderwerp 'Voortgang motie 4 ~ Voortvárende aanpak centrale
huisvesting bouwclubs d.d. 9 juli 2020’ van 11 november 2020 stelt u ons diverse vragen over de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van de motie. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt:
Vraag 1: Wat is de stand van zaken bij de onderhandelingen met de betrokkenen inzake de centrale huisvesting
bouwclubs?/
Vraag 2: Wanneer hebben de gesprekken plaats gevonden en welk resultaat is er tot nu toe?
Antwoord: Uw brief d.d. 11 november heeft naar alle waarschijnlijk het tussenbericht inzake de stand van zaken van de
motie gekruist. In de periode tussen de ontvangst van uw brief en het verzenden van het tussenbericht heeft afstemming
plaatsgevonden met de convenantpartners over de ínhoud van de brief en is het tussenbericht in het college besproken.
Voor de beantwoording van de eerste twee vragen verwijzen wij u naar het tussenbericht van 2 december jl. (U20-060299).
Vraag 3: Wat is de reden dat uw college de raad niet voor de begrotingsbehandeling heeft geïnformeerd?
Antwoord: De motie is aangenomen op 9 juli 2020. Dit was voor de vakantieperiode. Vanaf dat moment zijn we met elkaar
in gesprek over de 'onderhandelingen’ m.b.t. de herhuisvesting. Sinds eind augustus zijn wij als convenantpartners voor het
eerst voltallig bij elkaar gekomen. Gelet op de nieuwe situatie waarbij het Focusakkoord een nieuw kader biedt, moesten we
het eens worden over de uitgangspunten waarna we konden werken aan scenario’s. Dit traject heeft meer tijd gekost dan
we op voorhand verwachtte. Bovendien zijn wij van mening dat dit proces zorgvuldig doorlopen moet worden om goede en
veilige bouwkoten te realiseren waarbij de financiële gevolgen voor zowel de stichtingen als de gemeente draaglijk zijn.
Vraag 4: Wanneer en hoe wordt de raad in deze geïnformeerd?
Antwoord: De deadline om voor de begrotingsbehandeling overeenstemming te bereiken is door voornoemde redenen niet
gehaald. We hebben gekozen om u middels een tussenbericht te informeren over de stand van zaken en streven ernaar om
eind van het eerste kwartaal van 2021 de scenario's gereed te hebben waarna deze, samen met de Stichtingen aan uw
Raad willen presenteren.
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