MEMO

pagma

I

van

1.

Verzoek om interpellatie

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad, de heer A.GJ.M. Rombouts
Van:. Maarten Pieters, PvdA-fractie

Betreft: Interpellatie uitspraken wethouder Eugster over een akkoord over het Centrum plan
Rosmalen
Datum: 12 februari 2006

Aan\eióing
Tijdens de vergadering van de Cie ROB van 1 februari j.\. heeft wethouder Eugster aangekondigd
dat het College binnen enkele weken met partijen een akkoord zal sluiten over de ontwikkeling van
het Centrumplan Rosmalen
In het Brabants Dagblad van 2 februari zegt Wethouder Eugster daar het volgende over: "Samen met
de partners Forum Invest en woningbouwcorporatie De Kleine Meierij heeft het college
geconcludeerd dat het definitieve contract over een paar weken kan worden afgerond. Ik ben hier erg
blij mee. Dit betekent dat het college dat na de komende verkiezingen aantreedt, in het tweede
kwartaal van dit jaar al over het ontwerpbestemmingsplan kan besluiten. Net vóór ofnet na de
zomervakantie kan het plan dan ter visie worden gelegd. De gemeenteraad kan dan eind van dit jaar
ofbegin volgend jaar een definitief besluit over het bestemmingsplan nemen."
Wethouder Eugster heeft dit in min of meer dezelfde bewoordingen herhaald tijdens een
verkiezingsbijeenkomst op 2 februari georganiseerd door de vereniging "Thuis in Rosmalen".
Sinds de Raad in 2003 instemde met het voor ontwerpbestemmingsplan Centrum Rosmalen hebben
diverse partijen waaronder ook de PvdA herhaaldelijk gevraagd naar de voortgang bij dit project.
Wethouder Eugster heeft zich daarbij de afgelopen jaren steeds optimistisch uitgelaten over een te
1Jeréfken ák'koorà Echter ~teeós weer bleef een akkoord uit en hield de wethouder de Raad een
nieuwe termijn voor waarop er sprake zou zijn van een akkoord.

Interpellatie
De PvdA-fractie verzoekt de voorzitter van de Raad om in de raadsvergadering van 14 februari het
College te mogen interpelleren over de conclusie dat over een paar weken het definitieve contract
voor het Centrumplan Rosmalen kan worden ondertekend.
De PvdA-fractie wil van wethouder Eugster graag uitleg over het volgende:
1. Waar is de termijn van enkele weken voor het bereiken van een definitief akkoord op
gebaseerd?
2. Betekent een termij n van enkele weken gerekend vanaf 1 februari dat er nog vóór de
verkiezingen een ondertekend akkoord is?
3. Zo nee, welke uiterste datum voor een akkoord heeft het College dan voor ogen?
4. Waarom heeft de wethouder niet gewacht totdat er werkelijk sprake is van een ondertekende
overeenkomst?
5. Waarom is er geen gezamenlijke verklaring met de partners Forumlnvest en De Kleine Meierij
uitgegaan?
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