
 

Interpellatie zoals bedoeld in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der 

Gemeente Leeuwarden 

Onderwerp: informatievoorziening oprichting Coöperatie Amaryllis  

Op 13 april 2014 heeft het college van B&W het businessplan van de Coöperatie Amaryllis UA in oprichting, 

ontvangen. De oorspronkelijke opleverdatum voor dit plan was 1 april. 

Tijdens de raadsvergadering van 23 april 2014 heeft de raad het Programmabudget drie Decentralisaties 

en doorontwikkeling Amaryllis behandeld en aangenomen. Wethouder Ekhart meldt namens het college in 

een bijzin tijdens de behandeling over dit businessplan dat dit “…niet voldoet aan de verwachtingen die 

wij er van hadden”. Ondanks expliciete vragen en opmerkingen vanuit de raad rond het businessplan en 

de 1,2 miljoen beschikbaarstelling van budget hiervoor ziet het college geen reden om uitgebreide 

informatie verstrekken. 

Twee dagen later, op 25 april 2014 stuurt het college een afschrift van een brief aan de coöperatie aan de 

raad. In deze brief wordt het businessplan getypeerd als volstrekt onvoldoende en onacceptabel. De 

begroting is onvoldoende, de startdatum van 1 juni 2014 komt in gevaar, etc. Het college concludeert 

“Het businessplan voldoet niet aan het Programma van Eisen.” 

De enkele opmerkingen van het college over dit businessplan tijdens de behandeling van het 

programmabudget staan in schril contrast met de ernstige constateringen en tekortkomingen die in de 

brief van 25 april worden verwoord. Tijdens de behandeling heeft de raad het college bovendien nog 

expliciet gevraagd of er in het kader van actualiteiten nog iets te melden was. Het college zag ook naar 

aanleiding van deze vraag geen reden de raad te informeren. De consequentie hiervan is dat de raad 

mogelijk een besluit over het programmabudget heeft genomen zonder dat ze juist of volledig 

geïnformeerd was. 

Vragen aan het College van B&W inzake de stand van zaken rond de oprichting van de coöperatie: 

Vraag 1: 

a. Wanneer was de wethouder voor het eerst op de hoogte van de informatie die heeft geleid tot de 

brief van 25 april aan de coöperatie? 

b. Kunt u de exacte tijdlijn aangeven wanneer welke informatie bekend was en de tijdlijn voor de 

brief van 25 april 2014 (wanneer is inhoud voor het eerst besproken, wanneer opgesteld, wanneer 

geparafeerd en door wie, en uiteindelijk verzonden)? 

c. Waarom is de raad is door het college van B&W pas op 25 april geïnformeerd, terwijl de ernst van 

de situatie rond het businessplan vooralsnog al op 23 april duidelijk was?  

d. Waarom heeft het college van B&W de raad niet eerder, dan wel, voorafgaand aan de 

besluitvorming of tijdens de vergadering volledig geïnformeerd? 

e. Vindt de wethouder dat de raad tijdig en volledig is geïnformeerd? 

Vraag 2: 

Wat zijn volgens het college van B&W de afspraken met de raad over actief, tijdig en volledig informeren 

van de gemeenteraad? Vindt het college dat de informatievoorziening in dit geval is gegaan conform de 

afspraken met de raad? Zo ja/nee, waarom? 
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