Aan het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad
Cc: gemeenteraad Meierijstad

Sint-Oedenrode, 28 juli 2022
Betreft: collegebesluit The Chocolate Factory

Geacht college,

Hart maakt bezwaar tegen de wijze waarop het college de gemeenteraad uitnodigde
om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de samenwerking met en
garantstelling voor The Chocolate Factory.
Navraag leert dat het formeel allemaal klopt, maar moreel gezien valt er op uw
aanpak wel wat af te dingen.
De raadsinformatiebrief (RIB) waarin u de raad de gelegenheid gaf op uw
voorgenomen besluit te reageren is opgenomen in een RIB en dat schrijven
verscheen tegelijk met nog vier andere brieven over kinderopvang, RNOB,
leerplicht en kasteel Henkenshage. Met in totaal ook nog eens zeven bijlagen. De
kans is groot dat de ‘Chocolate-RIB’ aan de aandacht van menig raadslid is ontsnapt
en anders wel het zinnetje over de wensen en bedenkingen – die zin was immers
niet prominent in de brief opgenomen. Integendeel.
De handelswijze roept herinneringen op aan het extra krediet voor
kunstgrasvelden, vorig jaar zomer. Ook toen werd via een RIB de raad gevraagd te
reageren als het voorgenomen besluit niet naar haar zin was. Hart beseft dat de
vergelijking niet helemaal opgaat, toen was uw aanpak juridisch onhoudbaar en nu
kan het formeel wel door de beugel – feit is echter dat u in het geval van The
Chocolate Factory rekening had kunnen en moeten houden met de gevoelens van de
raad, ontstaan door uw misser met betrekking tot het kunstgras.
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De les: stel zo’n vraag op een wijze die attentiewaarde heeft. Geen zinnetje in een
brief die verloren gaat in een stroom van andere brieven en berichten.
Met vriendelijke groet,

Mirjam van Esch
fractievoorzitter Hart
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