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Aan:
Datum:
Van:

Vragen ex. Art. 36 Gemeentewet
College
12 december 2021
Gemeenteraadsleden Maria Janssen-Rutten (FJR), Ine Weerts (CDA) en Jan
Weling (VVD)

Geachte leden van het College van B&W,
Rondom het Bibihuis gelegen aan de Rijksweg in Gronsveld is al gedurende
geruime tijd zeer veel onrust te weeg gebracht. Na het interpellatiedebat
medio 20129 heeft een raadscommissie bestaande uit drie
gemeenteraadsleden haar verantwoordelijkheid genomen en meermaals met
de toenmalige voorzitter van het College, betrokken wethouders en
omwonenden overleg gevoerd om het proces nauwlettend te volgen. Dat
gebeurt omdat we als raadsleden ons onderdeel weten van het
gemeentebestuur. Tegelijkertijd omdat zowel de belangen van de
omwonenden en bewoners van het Bibihuis in het gedrang waren. Als
raadsleden vertegenwoordigen we beiden en hebben wij de taak de gevolgen
van het beleid te monitoren.
Inmiddels heeft voor de Bestuursrechter in Roermond het beroep van de
omwonenden van het Bibihuis tegen de Gemeente gediend. Op 26 november
j.l. mochten we als betrokken raadsleden via de omwonende een afschrift van
de uitspraak van de zitting ontvangen. De Bestuursrechter heeft het beroep –
kort geformuleerd – gegrond verklaard. Op grond daarvan hebben de
omwonenden via hun advocaat per 3 december 2021 een verzoek tot
handhaving bij u ingediend.
Vragen:
1. Bent u met ons van mening dat hier – gelet op de zwaarte en ernst van dit
dossier - het College een actieve informatieplicht had naar de
Gemeenteraadsleden en de inwoners van onze gemeente?
2. Heeft u, zoals het rapport van Necker en van Naem onder andere al in
oktober heeft aanbevolen, contact opgenomen met de omwonenden?
3. Gezien de bestuursrechtelijke uitspraak kan naar onze mening de
gemeente niet doorgaan op de ingeslagen weg in dit dossier. Deelt u dit
standpunt? In dien neen: waarom niet?
4. Volgens de tweede handhavingsbrief die u ontvangen heeft van de
advocaat van de omwonenden van het Bibihuis, zult u moeten gaan
handhaven. Wanneer en op welke wijze gaat uit dit uitvoeren?
5. Welke vervolgstappen bent u voornemens te zetten en wanneer? Gezien
de strakke regels voor de geldende termijnen zal dit op korte termijn
dienen te gebeuren.
6. Bent u met ons van mening dat de betrokken jeugdige bewoners ren
onrechte hard getroffen worden door uw bestuurlijk handelen?

7. Wanneer zult u met de gemeenteraad in gesprek gaan om kaderstellend
beleid te formuleren teneinde deze en dergelijke schrijnende situaties
voor te toekomst te vermijden?
8. Graag willen we als drie gemeenteraadsleden onze verantwoordelijkheid
blijven nemen en met u in overleg blijven. Bent u voornemens om nog
voor het kerstreces eerste stappen met ons te bespreken? Indien ja: graag
een datum. Indien neen: waarom niet?
9. Op welke termijn kan de Gemeenteraad een voorstel van uw kant
tegemoet zien?

Hoogachtend,
Namens Maria Janssen-Rutten (FJR) en Ine Weerts (CDA),
Jan Weling (VVD).

