Schriftelijk vraag aan het College
(art. 39, Reglement van orde)
16 januari 2018

Aan het college van
Indiener(s):

de gemeente Hulst

Jos van Eck

Ontmanteling Den Dullaert
In vervolg op de publicatie in ScheldeXpress inzake ontmanteling Den Dullaert moet ik helaas (weer)
constateren dat de informatie verschaffing van het College richting gemeenteraad totaal ontbreekt.
Ook via de pers werden we geïnformeerd over het (tijdelijke?) vertrek van de scholen mbt
gymnastiekonderwijs. Al een hele tijd gonst het van de geruchten. Huurders nemen het zekere voor
het onzekere en zoeken andere ruimte. Dat alles betekent dat de tekorten van Den Dullaert
(ontvangen we misschien nog jaarcijfers over 2015 en 2016?) steeds verder oplopen. Op deze wijze
wordt aangestuurd op een miljoenen verlies dat gedragen zal moeten worden door de burgers.
Het wordt op deze manier steeds moeilijker om een doorstart te maken. Deze kapitaalsvernietiging
is onacceptabel.
Onbegrijpelijk dat de wethouder op deze manier met subsidiegelden omgaat. Al vele jaren is hij
hier mee bezig maar bereikt totaal niets.
Concrete vragen:
Is het College op de hoogte van de concrete plannen van de Bibliotheek om de huur te beëindigen in
Den Dullaert ingaande 1 -7-2018
Welke concrete verhuisplannen zijn er naar de binnenstad?
Welke zekerheden heeft de bibliotheek dat er tegen 1-7-2018 concrete huisvesting is.
Welke aanvullende kosten brengt dat met zich mee. Is hier overleg over geweest met de
bibliotheek; geldt niet het principe wie bepaalt, betaalt;
Bent u het eens met de stellingname van de wethouder eens dat de gemeente geen partij is? Het
moet nu al duidelijk zijn wat de extra kosten zijn van tijdelijke huisvesting en opzeggingskosten en
verhuiskosten naar de binnenstad.
Passen deze plannen in het opgestelde document : Koersdocument Dullaertwijk?
Beseft het College dat wanneer de bibliotheek weg gaat uit den Dullaert het steeds moeilijker
wordt om een doorstart te maken?
Passen deze plannen in het opgestelde document : Koersdocument Dullaertwijk?
Bent u met mij van mening dat deze soap die bijna 5 jaar loopt niet opgelost kan worden door deze
wethouder; er spelen blijkbaar allerlei belangenverstrengelingen die alleen maar leiden tot een
miljoenen verslindend “project”
En natuurlijk: waarom is de gemeenteraad (weer) niet tijdig geïnformeerd.

Aanleiding van de vragen: niet bekende voortgaande ontwikkelingen mbt het gebouw Den Dullaert.
Jos van Eck

