Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Meerssen
Meerssen, 4 augustus 2014
Betreft: vragen ex art 40 Reglement van Orde met betrekking tot
KCC/Proosdijhoeve
Onder verwijzing naar
- brief BRUG-M dd 3 juli 2014 inzake KCC, Proosdijschuur en Erfgoedhuis
- brief College dd 10 juli 2014 in antwoord op brief BRUG-M dd 3 juli 2014
- mail GvdBijl dd 11 juli 2014 inzake KCC/Proosdijschuur/raadzaal
- brief College dd 14 juli 2014 in antwoord op mail GvdBijl dd 11 juli
- brief KIJK!!! dd 16 juli 2014 inzake KCC/Proosdijhoeve
- brief College dd 22 juli 2014 in antwoord op brief KIJK!!! inzake
KCC/Proosdijhoeve
- brief BRUG-M dd 30 juli 2014 inzake KCC/Proosdijschuur en Erfgoedhuis
Geacht College,
Samenvattend
KIJK!!! wil u nogmaals dringend vragen onderstaande vragen te beantwoorden.
Het gaat hier om schriftelijk gestelde vragen en het ligt voor de hand dat u die
schriftelijk beantwoordt. Het verzoek daartoe dien ik hierbij formeel in.
Als ik goed ben geïnformeerd is het aan u deze vragen binnen dertig dagen
schriftelijk te beantwoorden. De vragen dateren van 16 juli.
1. Is het juist dat er één serieuze potentiële kandidaat voor exploitatie van de
horeca-inrichting cq raadszaal in de Proosdijhoeve is? Of zijn er meer?
2. Zou de exploitatie van de als horeca-inrichting en raadszaal in gebruik te
nemen ruimte gemakkelijker bij een c.q. deze potentiële exploitant
ondergebracht kunnen worden als de functie raadszaal voor deze ruimte vervalt?
3. Zijn er meeropbrengsten te verwachten uit het onderbrengen van de
exploitatie van de horeca-inrichting bij een c.q. deze exploitant als de functie
raadszaal vervalt? Met andere woorden: vervalt dan de (waarschijnlijk
noodzakelijkerwijze) te geven korting als gevolg van de nu beoogde
dubbelfunctie?
4. Denkt het college dat het ontkoppelen van de beide genoemde functies in de
Proosdijhoeve zou helpen met het oog op het onderbrengen van de exploitatie
van de horeca-inrichting bij een c.q. deze exploitant?
5. Is het college bereid alternatieven voor de locatie van een raadszaal binnen
afzienbare tijd c.q. op korte termijn nader te onderzoeken?

6. Is het college bereid een architect de mogelijkheden van het gebruik en de
inrichting van (een deel van) de binnenplaats van raadhuis en hoeve als
raadszaal te laten verkennen, zowel stedenbouwkundig als architectonisch als
technisch als financieel?
7. Welke standpunt heeft het college met betrekking tot de noodzaak van een
representatieve raadszaal c.q. trouwzaal c.q ontvangstruimte voor het goed
functioneren van de gemeente Meerssen?
Toegevoegd:
8. Kunt u aangeven voor welke datum de aangekondigde schouw op de rol staat?
En indien ja, om welke datum gaat het?
Tot zover voor dit moment.
Met vriendelijke groet,
Paul Jansen

