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Verzoek zienswijze garantstelling Stichting Zwembad Culemborg

Geacht College,
Op 18 november 2014 heeft de raad uw brief ontvangen voor een zienswijze op de
garantstelling voor een geldlening van Stichting Zwembad Culemborg. Naar
aanleiding hiervan zijn de raadsfracties uitgenodigd om hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken.
De ChristenUnie heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en enkele punten
geformuleerd. Deze punten zijn vervolgens onder de aandacht gebracht van de overige
raadsfracties. Hen is gevraagd of zij deze punten steunen. Andere fracties hebben niet
aangegeven de punten van de ChristenlJnie te steunen. Hiermee kan gesteld worden
dat de raad bij meerderheid geen wensen en/of bedenkingen heeft ten aanzien van uw
voornemen om een garantstelling te verlenen aan Stichting Zwembad Culemborg.
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Voor de volledigheid ontvangt u de door de fractie van de ChristenUnie ingebrachte
punten:
1.

"De vraag naar een zienswijze op de garantstelling is prematuur nu de randvoorwaarden die de
gemeenteraad bij het raadsbesluit van 3 juli 2014 heeft vastgesteld, nog niet zijn ingevuld en de
resultaten van dit toetsingskader pas op 11 december a.s. door het College aan de Raad worden
teruggegeven.

2.

Het voorstel tot garantstelling is een breuk met het tot nu toe gevoerde beleid (maximaal 40%
van alleen de hoofdsom, met aanvullende voorwaarden). Die breuk leidt ertoe dat ook anderen
kunnen eisen dat zij een vergelijkbare garantie kunnen krijgen.

3.

In de aangeboden stukken is de beschrijving van de relatie Lussen gemeente en Stichting
Zwembad Culemborg niet in overeenstemming met de beschrijving van die relatie in de brief van
het College van B&W aan de fractie van de ChristenUnie d.d. 4 november 2014 met kenmerk
GEM - 1421270/19890. Duidelijk moet zijn wat de positie van de gemeente is.

4.

Het zwembad wordt op gemeentegrond gebouwd, waardoor de gemeente volgens de wet krachtens
natrekking eigenaar is van het gebouwde. De enige regeling die in dit kader moet worden
getroffen, is hoe moet worden omgegaan met de gevolgen van de ongerechtvaardigde verrijking,
die voor de gemeente kan ontstaan door de realisatie van dit zwembad. Daarmee is de
conceptafstandsverklaring in zijn voorgestelde vorm vooralsnog overbodig, onduidelijk en
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onhelder in zijn bedoelingen. Een eenvoudige verklaring omtrent de toekomstige
partijbedoelingen is gewenst."

U heeft aangegeven bereid te zijn met de raad in gesprek te gaan over de zienswijze in
de raadsvergadering van 11 december 2014. De ChristenlJnie heeft aangegeven graag
van uw aanbod gebruik te maken.
Wij gaan ervan uit u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend namens de raad,

De griffier

P.J. Peters

De voorzitte

. dán' Schelven

Bijlagen: -

DE GEMEENTE CULEMBORG GEBRUIKT UW GEGEVENS IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ALLEEN VOOR DE
IN DEZE BRIEF GENOEMDE DOELEN.

De gemeente Culemborg werkt uitsluitend op afspraak. Voor informatie zie
www.culemborg.nl

