
 

 
 
 

                  
                
                Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van  Sittard Geleen   
                          Dhr.Drs. G.J.M. Cox                                                                                            
                          Postbus 1080 
                          6130 AA  Sittard 
 
                  Briefnr.: GF-EM 18-01 
 
 
 
                  Geleen, 27-2-2018 
 
                  Onderwerp:    brief ex art. 37 RvO inzake stand van zaken bezoek aan                 
                                            en planning beoogd bestuurscentrum. 
 
 
 
                  Geachte voorzitter, 
 
                  In de werkgroep Bestuurlijke huisvesting van 21 september 2017 is een bezoek van de hele raad aan de beoogde locatie van           

het nieuwe bestuurscentrum nadrukkelijk aan de orde geweest. Dit verzoek is herhaald en toegezegd in de vergadering van de 
werkgroep van 7 december 2017. Dit bezoek zou plaatsvinden in januari 2018. Inmiddels is februari 2018 bijna om en is dit 
bezoek nog steeds niet ingepland. Wij vinden dit bijzonder kwalijk. Het niet organiseren van deze rondleiding wekt op zijn minst 
de schijn dat een dergelijk bezoek als ongewenst wordt beschouwd. 

                 In de werkgroep is door meerdere leden hun zorg uitgesproken of het beoogde pand geschikt te maken is voor de bestuurlijke 
huisvesting.  En of het pand door zijn vormgeving niet dusdanige beperkingen oplegt, dat een optimale invulling van de 
benodigde faciliteiten ernstig wordt beperkt dan wel onmogelijk is. Ook waren er nogal wat openstaande vragen o.a. over de 
veiligheid die nog niet voldoende zijn beantwoord.  De werkgroep mag verwachten dat  definitieve ontwerp met alle 
functionaliteiten wordt voorgelegd, alvorens tot definitieve afwikkeling wordt overgegaan. 

 
                 Ook is geen terugkoppeling meer ontvangen over de voortgang van de onderhandelingen rond de aankoop. In de vergadering 

van 7 december 2017 is verteld dat de posities ver uit elkaar lagen. Wij vinden als gob-fractie dat de werkgroep op de hoogte 
dient te worden gesteld van de financiële voorwaarden die aan de aankoop zijn verbonden. Immers de budgetten waren nu al 
zo krap dat voor audio-visuele middelen,  die toch als noodzakelijk beschouwd worden voor de nieuwe manier van vergaderen 
van de raad, geen budget is. De koopovereenkomst met alle bijbehorende randvoorwaarden waaronder de financiële 
consequenties dient dan ook, zoals afgesproken,  in de werkgroep aan de orde te komen. Wordt de werkgroep gepasseerd, dan 
is de werkgroep een wassen neus geweest. Daarnaast heeft de burgemeester/voorzitter in de vergadering van de werkgroep 
van 7 december 2017 op een vraag van ondergetekende toegezegd dat de aankoop in de raad zal worden behandeld.  

                  
                 Samenvattend verzoeken wij u: 

1. Met spoed een bezoek te regelen voor alle raadsleden;  
2. De werkgroep te informeren over de stand van zaken rond de aankoop; 
3. Het plan van de huisvesting te agenderen voor de gemeenteraad alvorens tot de aankoop over te gaan. 

 
                 Gaarne verwachten wij uw antwoord binnen de gestelde termijn van 30 dagen conform artikel 37 Reglement van Orde van de 

gemeenteraad van Sittard-Geleen. 
                
                 Met vriendelijke groet, 
                 raadslid gobfractie 
 
                 Els Meewis-Stans 
                 Janskamperstraat 11 
                6166ES Geleen 
                 06-52559961 
                 els@familiemeewis.nl 
                 cc. media 
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