Winssen, 26 september 2019
Onderwerp: Leisurelands
Geacht college,
We vernamen via de Gelderlander met enige verbazing, dat de heer Droogh plotsklaps zou zijn
afgetreden als directeur van Leisurelands B.V..
Voorgeschiedenis
Nog onlangs zijn Leisurlands BV en haar directeur op de korrel genomen in een kritisch artikel in NRC.
Daarover zijn door onze fractie vragen gesteld aan de portefeuillehouder, die de gemeente
Beuningen in de aandeelhoudersvergadering van deze BV vertegenwoordigt. Bovendien heeft onze
fractie een motie ingediend die is gericht op het scheppen van duidelijkheid over de omstandigheden
bij Leisurelands. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen en nog niet beantwoord
door het college. Tenslotte heeft de fractie BN&M na een toelichting van dhr. Droogh in de cie FAZ
opnieuw vragen gesteld over de werkwijze en de governance bij Leisurelands BV.
We hebben over het vertrek van dhr Droogh enige vragen aan het college:







Zijn de aandeelhouders vooraf in kennis gesteld over het voorgenomen vertrek van dhr.
Droogh en zo ja, wanneer waren zij op de hoogte?
Als de aandeelhouders niet vooraf in kennis zijn gesteld over het voorgenomen vertrek van
dhr. Droogh, wil het college ons dan aangeven welke redenen hieraan ten grondslag liggen?
Zijn de aandeelhouders en/of het college op de hoogte van de omstandigheden die hebben
geleid tot het vertrek van dhr. Droogh? Zo ja, wil het college ons daar over informeren?
Als aandeelhouders en/of het college niet op de hoogte zijn van de omstandigheden die
hebben geleid tot het vertrek van dhr. Droogh, wil het college dan z.s.m. achterhalen welke
die omstandigheden zijn?
Wil het college aangeven of en in welke mate het vertrek van dhr Droogh van invloed is op
het uitvoeren van de motie inzake Leisurelands die is aangenomen door de raad?
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