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Betreft: Bezwaar tegen collegebesluit inzake garantstelling geldlening Stichting Zwembad Culemborg
(SZC)(1317488/746)
Geacht college,
Met deze brief tekent de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie te Culemborg bezwaar aan
tegen het door het college genomen besluit garantstelling geldlening Stichting Zwembad Culemborg
(SZC)(1317488/746). De fractie is van mening dat dit besluit op onjuiste wijze tot stand is gekomen.
Dit omdat bij de beantwoording van het college van de inbreng voor de zienswijze van de zijde van
de fractie van de ChristenUnie, ten overstaan van de raad, op tenminste punt 3 en 4 van die inbreng
het aan een motivatie heeft ontbroken. Ook is wat betreft de beantwoording aan de raad van punt 2
van die inbreng niet duidelijk of dit antwoord ook is verwerkt in de garantstellingsovereenkomsten.
Ten aanzien van punt 1 is het college in de ogen van de fractie van de ChristenUnie in haar
beantwoording aan de raad gebreke gebleven, omdat weliswaar kort voor de vergadering van 11
december 2014 een informatienotitie is verstuurd, maar dat deze wat de fractie betreft inhoudelijk
onvoldoende is.
De wijze van beantwoording van de inbreng voor de zienswijze staat in de ogen van de ChristenUnie
niet op zichzelf. In dat kader wijzen we u nog op het volgende:
a) Het college heeft ten tijde van het besluit nog geen antwoord gegeven op de artikel-41
vragen (met registratienummer GEM 1422021/21717) ten aanzien van de informatienotitie
die door het college aan de raad is verstrekt op basis van het toetsingskader in het
raadbesluit van 3 juli 2014 inzake beslisdocument GPZC inzake 2521 zwembad (met reg.nr.
GEM – 1317488/71) en waarvan de fractie van de ChristenUnie van mening is dat deze
onvolledig is en onvoldoende is gemotiveerd en waarover zij derhalve aanvullende vragen
heeft gesteld.
b) Voorafgaand aan het besluit is door de fractie van de ChristenUnie via artikel 41-vragen (met
reg.nr. GEM 1422021/21775) aangegeven dat in de raadsvergadering van 11 december jl.
onjuiste informatie is verstrekt door de portefeuillehouder. Deze onjuiste informatie heeft
van invloed kunnen zijn op het oordeel van de raad over de motie “Nader onderzoek
constructiefouten 2521-bad “, die tijdens de raadsvergadering van 11 december is ingediend

vanuit de zijde van de gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie, de SP en
CulemborgCentraal.
Met het genoemde collegebesluit wordt expliciet op onherroepelijke wijze overgegaan tot
garantstelling. Dit is voor de fractie van de ChristenUnie met de huidige gang van zaken, zoals
hierboven geschetst, volstrekt onacceptabel. Met dit bezwaar vragen wij van het college 1) het
genoemde besluit op te schorten totdat op de ingediende inbreng voor de zienswijze en op alle
hieraan gerelateerde artikel 41-vragen door het college gemotiveerd antwoord is verstrekt en de
raad hierover in een raadsvergadering van gedachten heeft kunnen wisselen, of 2) het besluit in te
trekken.
Met vriendelijke groet,

Daniël Jumelet
Fractievoorzitter ChristenUnie Culemborg

