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Noorbeek 12 juli 2022 

Beste griffie, 

Op 31 mei 2022 stuurde ik aan deze griffie onderstaande mail. Ik heb daar nooit enige reactie 

op ontvangen en ben ook niet geadviseerd over de beste weg om deze zaken op te vragen. 

Ik heb er daarom maar voor gekozen om van deze vraag een officiële artikel 36 vraag te 

maken. 

Als toevoeging zou ik willen vragen waarom ik geen reactie kreeg, noch van de griffie, 

noch als bericht van ontvangst met een registratienummer. 

Dus graag vervolg geven aan het verzoek dat in onderstaande mail is geformuleerd. 

NB Om de eerste zin te kunnen begrijpen: In het bericht wordt gerefereerd aan een link die de 

griffie stuurde om het debat van november 202 1terug te kunnen kijken. 

Hoi, 

Inderdaad dit is goed te volgen. 

In de vergadering is toegezegd dat de aanbevelingen uit het rapport worden 

opgevolgd en dat betekent dus ook dat we bij het Swentboldverhaal nog stukken 

krijgen.Ik zou die graag ontvangen ter completering van mijn dossier. 

Het zijn toezeggingen in de vergadering. Op grond daarvan heb ik gezegd dat als 

die komen er geen verder onderzoek nodig is. Tot nu toe heb ik ze nog niet. 

Bij swentibold gaat het om: p19 en 20 onderzoek onregelmatigheden gemeente 

Eijsden-Margraten Necker van Naem 1-10-2021 raadsvergadering 16-11-2021 

2.5.6 Advies voor vervolg: 

e  Geef op zo kort mogelijke \ermlnr over de gewraakte bouwplannen en verkopen aan de raadsleden en voorzie deze 

desgewenst van een toelichting, beide zo nodig vertrouwelijk. 

« Ten aanzien van de verkoop besluiten aangaande julianalaan en putstraat verdient het 

aanbeveling de ü(alsnog) vast te leggen en te 

delen met de gemeenteraad. (Waar ik dan zelf aan dat alsnog toevoeg graag met een 

actuele datering zodat duidelijk is dat het achteraf is geschreven.) 
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e  Voorts lijkt het verstandig om de door de burgemeester (Akkermans HK) o basi‚s van an 

_n deze beslissingen waar nodig en mogelijk te herstellen en door 

het hele college te laten bevestigen. 

Ik zie ze graag spoedig tegemoet. Mocht het nodig zijn dat dit een artikel 36 

vraagvorm krijgt of als wob-verzoek moet worden ingediend of op een andere wijze 

die een snelle, termijngebonden beantwoording afdwingt, dan hoor ik dat graag van 

jullie. 

Einde citaat 

Hartelijke groet, 

(geanonimiseerd)


