
 

 

 

Motie van afkeuring dossier De Kleine Aarde 
 

De raad van de gemeente Boxtel, bijeen in haar vergadering van 20 januari 2015; 
 
overwegende, dat 
 
- eerst na duidelijke waarschuwingen vanuit de commissie Ruimtelijke Zaken 
 begin februari, in opdracht van de portefeuillehouder slechts een mondelinge 
 krediet waardigheids beoordeling door een extern bureau heeft 
 plaatsgevonden; 
 - met instemming van de raad eind februari 2014 door het college een 
  samenwerkings- en huurovereenkomst is gesloten met Triple E voor het 
  terrein van De Kleine Aarde;  
- vanaf het begin Triple E nalatig is gebleven in het betalen van de 
 huurpenningen; 
- het college bij monde van de portefeuillehouder de raad hierover niet actief 
 heeft geïnformeerd; 
- deze handelwijze op gespannen voet staat met de Gemeentewet, welke 
  voorziet in een actieve informatieplicht; 
- de portefeuillehouder eerst 14 oktober jl. aarzelend en terughoudend hierover 
  gestelde mondelinge vragen vanuit de raad beantwoordde, nadat aangetoond 
 werd, dat een zuster vennootschap van Triple E elders in financiële 
 problemen was geraakt; 
-   de terughoudende opstelling van de portefeuillehouder, geen krachtig signaal 
 is richting goedwillende burgers en bedrijven in onze gemeente; 
- als gevolg van deze handelwijze gesproken kan worden van een zekere 
 willekeur en voorbij wordt gegaan aan het gelijkheidsbeginsel; 
- van een wisselende informatieverstrekking  in dit dossier door de 
  portefeuillehouder - zowel mondeling als schriftelijk - sprake is; 
- in het gesprek met Triple E op 7/11 jl., blijkens de verslaglegging in bijlage 4, 

niet krachtig genoeg stelling is genomen tegen de handelswijze van Triple E; 
- informatief, blijkens de door het college overgelegde ambtelijke Memo,  
 d.d. 6 januari 2015 (blz. 5), de totale kosten voor De Kleine Aarde vanaf  
 1 januari 2011 t/m eind 2014 afgerond minimaal € 1,1 miljoen hebben 
  bedragen; 
- het financieel belang en als gevolg daarvan de bevordering van het algemeen 
 belang van de gemeente Boxtel op gespannen voet staat;   
 
Besluit: 
haar afkeuring uit te spreken over het falend projecttoezicht  van de 
portefeuillehouder inzake het dossier De Kleine Aarde  
en gaat over tot de orde van de dag. 
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