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Schríftelijke vragen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mee dat de fractie van de WD vragen heeft gesteld over dorpshuis de Leghe Polder.
Artikel 39, lid 3 van het “Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad” bepaalt:
“Schríftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het
college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar
binnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.”

Met vriéndelijke groet.
D.A. Berman
voorzjtter’
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Van: Paul ten Haaf
Verzonden: woensdag 10 oktober 2018 21:47
Aan: Griffie Beuningen
CC: Amresh Dewkalie
Onderwerp: schriftelijk vraag (aanvullend)

Geachte Griffie,
Onder dankzegging voor de beantwoording van mijn vragen, kom ik tot de conclusie dat een
aanvulling van de antwoorden gewenst is. Conform artikel 39 RvO wil ik de volgende schríftelijke
vraag stellen, in afwachting van een schríftelijk antwoord.
Mijn onderstaande vraagstelling was er voor mij op gebaseerd ook inzichtelijk te krijgen welke
bedragen door provincie en de door u genoemde diverse fondsen geïnvesteerd is in de Leghe
Polder. Er wordt (slechts) naar deze investeringen verwezen in de brief. Ik zou graag de
aanvullende informatie ontvangen, waarmee het totaalbedrag van de gedane investeringen
(gemeente, provincie, overige) inzichtelijk is.
Zodra deze informatie beschikbaar is zal ik, indien ik specifiekere informatie wens, zoals in uw brief
gemeld een afspraak maken met de heer Willems.
Met vriendelijke groet,
Paul ten Haaf

From: Paul ten Haaf
Sent: Saturday, July 7, 2018 6:33 AM
To: Griffie Beuningen
,
Subject: schriftelijk vraag

;

Geacht griffie,
Conform artikel 39 wil ik de volgende schríftelijk vraag stellen, in afwachting van een schríftelijk
antwoord.
Ten aanzien van dorpshuis de Leghe Polder is bekend dat gemeente Beuningen daar de laatste
járen fors in geïnvesteerd heeft. Vanuit verschillende geldstromen is er aan het gebouw gewerkt of
zijn er in of aan het gebouw verbeteringen gedaan. Dit kan dan zijn t.b.v. de pandeigenaar, t.b.v.
de stichting die het dorpshuis beheert en/of t.b.v. de verenigingen die in het dorpshuis gehuisvest
zijn.
Graag ontvang ik, vanaf de periode 2014 tot op heden:
- een overzicht van en inzicht in de gelden die in relatie tot het dorpshuis (dus gebouw,
stichting of verenigingen die erin gehuisvest zijn) besteed zijn,
- vanuit welke gemeentelijk programma dit gedaan is,

- op basis van welk besluit, grondslag of welke argumentatie
- tevens verzoek ik inzicht te geven in de offertes of besluiten omtrent de ingediende
begrotingen of ramingen die ten grondslag liggen aan de aan de stichting of verenigingen gegeven
gelden.
Met vriendelijke groet,
Paul ten Haaf

