Schriftelijk vraag aan het College
Datum: 13 juli 2018
Indiener(s): HulstPLUS

Aan het college van B&W van
de gemeente Hulst

Onderwerp: oprichting BV d ‘Ulster Vesting
Portefeuillehouder: Wethouder Totté
Vragen:
- Waarom is de gemeenteraad vooraf niet geïnformeerd teneinde een oordeel te kunnen
over voor de noodzaak van de oprichting van deze BV?; welke financiële gevolgen heeft
dit?
- Wat is de betrokkenheid van de gemeente Hulst bij de oprichting van deze BV?
- Waarom is deze BV opgericht?
- Wat is de doelstelling van deze BV?
- Welke eigendomsverhoudingen zijn overeengekomen; hoe is de bestuurlijke
samenstelling?
- Is vooraf overleg gevoerd met besturen van organisaties inzake de oprichting? Welke
voordelen hebben zij ten opzichte van de huidige situatie?
- Welke rol is weggelegd voor gebruikers/huurders van gebouwen/gemeenschapscentra
van de op te richten BV voor de gebruikers, zowel controlerend, inhoudelijk als
beleidsmatig? Hulst voor Elkaar is nu reeds belast/verantwoordelijk voor huren in
gemeenschapscentra met name voor ouderenactiviteiten. Is hier dan sprake van
vermenging van verantwoordelijkheden?.
- Wie bepaalt de hoogte van de huren? Is de huur van de nieuwe gymzaal bij de
basisschool Inghelosenberghe vrijwel verdubbeld ten opzichte van de huur van het
vorige gymlokaal? Hebben huurders vanwege verhoogde huren het gebruik van de
nieuwe gymzaal opgezegd?
- Welke gevolgen heeft dat voor het gebouw de Lieve en de Bonnendéur? Bij wie zijn deze
nu in eigendom?
- Wat zijn de voordelen voor bijvoorbeeld een gemeenschapshuis om toe te treden tot
deze BV; wat zijn de voordelen voor de gebruikers?
- Is het de bedoeling dat de vrijwilligers van diverse organisaties, zoals de ouderenbonden,
worden overgenomen door deze nieuwe BV?
- Is er al een business-model en een meerjarenactieplan opgesteld door de BV?
- Hoe is de controlerende taak van de gemeenteraad geregeld?
Toelichting:
In de regionale pers hebben we kennis kunnen nemen van de oprichting van BV d ‘Ulster
Vesting. Van stichtingsbesturen en verenigingen hebben wij over de gevolgen van deze
oprichting veel vragen gekregen. Mocht het ten voordele zijn van gebruikers kan dit zeker
uitgroeien tot een goed initiatief.
Is het college het eens met de stelling: Hoe meer de overheid privatiseert en dus zelf ophoudt
ondernemer te zijn, hoe minder de democratie te zeggen heeft over de reële macht en hoe
minder ze dan ook kan doen voor het algemeen belang oftewel voor onze eigen inwoners. Zo
nee, waarom niet?
HulstPLUS , Jos van Eck en Eugène Verstraeten

