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O. Wijnhoven

Geachte heer Dijcks,
Op 4 maart 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over stalling
van een scootmobiel en asbestonderzoek in Oos Heem.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Afgelopen week heeft wethouder Frische een duo scootmobiel overhandigd aan de mensen
van huiskamer Plus en de zorgcoöperatie "de Boesj". De volgende dag kreeg de
zorgcoöperatie de opdracht om de betreffende scootmobiel per direct te verwijderen uit Oos
Heem, hetgeen ons ten zeerste verbaast. Daarnaast kregen wij als CDA te horen dat er een
asbestonderzoek heeft plaatsgevonden in het reeds gerenoveerde gedeelte van Oos Heem.
Ook dit verbaast ons.
Daarom stellen wij U de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Vraag 2:

Antwoord:

Wat is de reden dat de zorgcoöperatie de scootmobiel direct moest
verwijderen? Andere verenigingen hebben ook hun spullen toch ook in Oos
Heem opgeslagen in afwachting van de aanstaande verbouwing?
Het beheer en de exploitatie van Oos Heem worden uitgevoerd door de stichting
Beheer Gemeenschapsvoorziening Koningsbosch. Deze stichting bepaalt de huuren gebruiksvoorwaarden van Oos Heem en dus ook de voorwaarden waaronder
spullen opgeslagen kunnen worden en de faciliteiten, die hiervoor getroffen worden.
Wordt er bij de verbouwing een plek gerealiseerd waar de scootmobiel
gestald kan worden en zo nee, hoe denkt U het stallingsprobleem dan op te
lossen?
Zie vraag 1.
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Vraag 3:

Antwoord:
Vraag 4:

Antwoord;

Vraag 5:
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Wordt er bij de verbouwing ook een oplaadpunt gerealiseerd? Zo ja, waar
dan? Zo nee, hoe denkt U dan dat accu's van de scootmobiel opgeladen
moeten worden?
Zie vraag 1.
Onze fractie heeft geconstateerd dat er in elke ruimte van Oos Heem een
onderzoek heeft plaatsgevonden naar eventuele asbest. Wat zijn de
resultaten van dit onderzoek en als die resultaten nog niet bekend zijn,
wanneer kunnen wij die tegemoet zien?
Het asbest-onderzoek maakt deel uit van de procedure tot het verkrijgen van een
bouwvergunning en behoort tot de normaal gangbare onderzoeken, die bij een
verbouwing/uitbreiding plaatsvinden. De kosten zijn dus ook standaard in de
begroting van de stichtingskosten opgenomen. De geldigheidsdatum van het
eerder uitgevoerde onderzoek bij de eerste renovatie is verstreken, bovendien is
sprake van een nieuwe situatie omdat in het kader van de eerdere renovatie onder
meer nieuwe vloeren in het pand zijn aangebracht. Er is geen asbest aangetroffen
en dus zijn er geen gevolgen voor gebruikers, planning of kosten van de bouw.

Antwoord:

Wat was de reden voor dit onderzoek en is een dergelijk onderzoek al niet
uitgevoerd bij de vorige renovatie? Zoja, waarom moet dat onderzoek dan nu
ALWEER worden uitgevoerd? Zo nee, waarom is bij de vorige renovatie zo'n
asbestonderzoek achterwege gebleven?
Zie vraag 4.

Vraag 6:
Antwoord:

Wat zijn de kosten die gepaard gaan met dit onderzoek?
Zie vraag 4.

Vraag 7:

Indien er asbest gevonden wordt, wat zijn dan de gevolgen voor de
verbouwing? Loopt deze vertraging op? Stijgen de kosten?
Zie vraag 4.

Antwoord:
Vraag 8:
Antwoord:

Hebben de resultaten van dit onderzoek gevolgen voor de gebruikers van
Oos Heem?
Zie vraag 4.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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