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Aan de Voorzitter van de Raad
van de gemeente Boxtel

Betreft: 
toekomst en afronding DKA

Boxtel, 16 december 2014

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde verzoeken wij u vriendelijk om 
onderstaande vragen aan de orde te stellen in de vergadering van 16 december a.s. 
tijdens het “vragenhalfuurtje” (agendanummer 2).

Tijdens de raadsvergadering van 4 november jl. waarin fractie BALANS de financiële 
problematiek van Triple E op DKA aan de orde stelde, heeft de wh toegezegd dat de 
raad geïnformeerd wordt.
Sinds de betreffende raadsvergadering is het nagenoeg stil gebleven vanuit het 
college. Op 12 november jl. heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen, in 
onze ogen een kattebelletje van een half A4-tje i.p.v. serieuze informatieverstrekking.
Vandaag is ons ter ore gekomen dat Triple E gisteren surseance van betaling heeft 
gekregen.

Tijdens de raadsvergadering op 18 november jl. heeft onze fractie de nieuwe kansen 
voor mogelijke initiatiefnemers aan de orde gesteld. Het College heeft de toezegging 
gedaan dat zij de raad aan de voorkant echt in beeld hebben, dat de raad aan zet is 
om de kaders vast te stellen en kaders stel je altijd vast aan het begin van een 
traject, dus is de raad op dat moment per definitie aan de beurt. Kortom, op het 
moment dat er sprake is van een nieuwe initiatiefnemer de raad eerst de 
randvoorwaarden vaststelt.

Aangezien in het Boxtelse ondertussen de nodige geruchten de ronde gaan, hebben 
wij diverse gesprekken gevoerd.
De gemeenteraad heeft tot op heden echter niets meer vernomen over DKA en dat 
beangstigt ons. Door het uitblijven van actieve informatieverstrekking kunnen wij niet 
anders dan nog meer vraagtekens plaatsen bij dit onderwerp, zowel over de 
afronding met Triple E als over de toekomstige invulling.
Daarom heeft onze fractie op 10 december jl. ambtelijke vragen over dit onderwerp 
gesteld. Ondanks aandringen hebben we tot op heden helaas geen antwoorden 
ontvangen en daarom stellen we de vragen nu in het openbaar aan de orde:

Graag willen we een compleet overzicht van de correspondentie met 
Triple E (Tom Bade of zijn vertegenwoordigers) vanaf 17 november 2014. 
Dus inclusief het mailverkeer over het nieuwe plan, de reactiemail vanuit 
het college daarop en de overige correspondentie, zowel per mail, 
telefoon en brief.



Naast bovenstaand chronologisch overzicht ook graag concreet antwoord 
op de volgende vragen:

1. Is het contract intussen ontbonden, en per welke datum? Zo nee, waarom nog
niet en op welke datum van ontbinding wordt aangekoerst?;

2. Zijn er al nieuwe initiatiefnemers met de gemeente in gesprek? Zo ja, wie, 
vanaf wanneer en met welk plan over de invulling van de 2,7 ha?;

3. Is er intussen een bankgarantie bedongen bij Triple E of bij de holding 
Triple Me? En zo ja, per wanneer is dat geregeld? Zo nee, waarom niet?;

4. Is er beslag gelegd op bezittingen van Triple E of van de holding Triple Me ten
bedrage van de huurachterstand? Zo ja, per wanneer is dat geregeld? Zo nee,
waarom niet?;

5. Wie is op dit moment verantwoordelijk voor het terrein DKA en alle 
gebouwen?
Is het contract ontbonden? Zo ja, waarom informeert u de raad niet? Zo nee, 
wat doet u er concreet aan?;

6. Wilt u ons nogmaals bevestigen dat u niet met een nieuwe initiatiefnemer in 
zee gaat, alvorens het contract met Tom Bade beëindigd is? Dit om een 
mogelijke schadeclaim te voorkomen waarmee nog meer gemeenschapsgeld 
verloren gaat.

Wij vinden het ongehoord dat wij de noodzakelijke informatie eruit moeten trekken bij
dit gevoelige onderwerp. Dat is geen toonbeeld van een open en transparant bestuur
wat u beweert te zijn. Niets is echter minder waar in dit dossier, waar u het 
gezichtsverlies probeert te beperken door het dossier maar dood te zwijgen en alles 
onder de mat te vegen. Wij vragen ons intussen af of een andere portefeuillehouder  
niet beter is voor dit dossier. Een wethouder met de noodzakelijke financiële kennis 
en met een blanco verleden zorgt mogelijk voor een essentiële frisse kijk op de 
toekomstige invulling van het terrein.

Er lijken ons nog 3 chronologische stappen te zetten:
1. Ontbinding met zo min mogelijk kleerscheuren voor de gemeente van het 

contract met Triple E;
2. Politieke verantwoording voor het gestuntel in dit dossier vanaf het in 

gemeentelijk handen krijgen van DKA tot de ontbinding van het contract met 
Triple E;

3. De nieuwe randvoorwaarden voor een gebiedsontwikkeling DKA door de raad 
vast te laten stellen.

Wij stellen deze volgorde dan ook voor zodat we niet onaangenaam verrast worden 
en zodat we als raad ook maximaal werk maken van burgerparticipatie alvorens we 
de randvoorwaarden vaststellen. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat de 
wijk op die plek behoefte heeft aan “ontmoetings- en zorgfuncties”.

Fractie BALANS:
- Mariëlle van Alphen, woordvoerder
- Erica Vos
- Wim van der Zanden en
- Willy van Zuijlen


