
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde) 
 
 

Echt-Susteren, 30 januari 2015 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren, 
 
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college: 
 
 
Onderwerp:  Project Centrumplan Susteren 
 
 
Vragen 
1. Wethouder Pustjens maakt via de krant bekend dat G.Peters een vraagprijs heeft van 6 miljoen en 

dat de gemeente er slechts ruim 3 miljoen voor over heeft. 
De raad heeft slechts de mogelijkheid om de financiën omtrent dit project in te zien op afspraak en 
onder geheimhouding.  

 Waarom mag de wethouder, vergezeld door dhr. Smeets, dan wel in het openbaar spreken 
over deze financiële details van dit project?  

 Wij zijn van mening dat dit een schending van de geheimhoudingsplicht is. Hoe denkt het 
college hierover? 

2. De raad moet door het college op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken m.b.t. 
projecten, zo ook bij dit project. Hier heeft het college diverse middelen voor, zoals b.v.  de 
raadsinformatiebrief of het vooraf distribueren van persberichten. Het mag niet de bedoeling zijn dat 
de raad op de hoogte wordt gehouden middels krantenberichten. 

 Hoe denkt het college hierover? 
3. Wij verzoeken uw college ons een updat te geven over de vorderingen van het project. 

 We willen  deze update  niet van de over lopende zaken, maar over nieuwe feiten die nog niet 
bij de raad bekend zijn binnen dit project? 

4. Voordat er daadwerkelijk gebouwd/verbouwd gaat worden binnen dit plangebied, moet eerst het 
bestemmingsplan op orde zijn.  

 Hoever staat het hiermee? 
5. Bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 29-1-2015 stelt u dat het de gemeente geen 

€50.000,- extra kost, omdat er op andere onderdelen(bv infra) voordelen zijn gehaald. Bij andere  
projecten heeft uw college aangegeven dat alleen aan het einde van ieder project pas bekeken kan 
worden of er aanbestedingsvoordelen binnen het project zijn gehaald.  

 Waarom wordt hier nu al met budgetten geschoven als het project nog niet gereed is? 

 Omdat u nu stelt dat door dit genomen besluit het project budgetneutraal verloopt, kunnen wij er 
dan ook van uitgaan dat het hele project binnen het budget wordt voltrokken?  

6. Via de krant zijn bedragen door voornoemde personen genoemd. 

 Omdat hiermee de geheimhoudingsplicht is geschonden, is het daarom nu niet tijd om de 
geheimhoudingsplicht bij dit project op te heffen? 



Toelichting 
 
De gemeenteraad mag slechts onder strikte geheimhouding kennis nemen van de financiële aspecten 
binnen het project Cenrumplan Susteren. In de krant van 29 januari worden door wethouder Pustjens 
en dhr. L. Smeets bedragen genoemd die betrekking hebben op dit project en dus onder de 
geheimhoudingsplicht vallen. DES vind dat hiermee de geheimhoudingsplicht is geschonden, omdat die 
ook voor het college geld. Daarnaast zijn wij van mening dat in deze fase van het project niet met 
budgetten geschoven moet worden, omdat het project eerst in de beginfase verkeert.  Omdat het 
college dit nu wel zo doet, impliceert men dat het budget t.b.v. dit project niet overschreden wordt, maar 
budgetneutraal blijft. De raad heeft behoefte aan een update van nieuwe  informatie binnen dit project, 
zodat het haar controlerende taak beter kan uitvoeren. Het opheffen van de geheimhoudingsplicht is 
hier ook een onderdeel van. 
 
 
Naam en handtekening van de indiener; 
 
Har Peters, 
DES 
 


