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Beantwoording vragen VVD inzake Hameland

Aanleiding
De fractie van de VVD heeft de onderstaande vragen ingediend naar aanleiding van de recente
ontwikkelingen binnen Hameland. Via deze raadsmededeling wordt getracht om de vragen zo volledig
mogelijk te beantwoorden.

Inhoud mededeling
Bestuurlijke verhoudingen
In een door ons ontvangen raadsbericht wordt ons medegedeeld dat de heer Gerrits zijn
werkzaamheden binnen het Hameland gaat beëindigen. In het raadsbericht wordt vermeld dat partijen
niet tevreden zijn over de uitvoering van het zogeheten ontmantelingproces. Ons is ter ore gekomen dat
ook een gemeentesecretaris hierin een rol zou hebben gespeeld.
1. Kunt u nadere preciseren waarom beide partijen niet tevreden zijn over het
ontmantelingproces? Waar komt die ontevredenheid voort?
2. Zijn er inhoudelijke verschillen of zijn er verschillen ten aanzien van het proces? Graag een
toelichting hierop.
3. Wat is de rol geweest van de gemeentesecretaris van de gemeente Winterswijk en/of
Berkelland hierbij?
4. Hoe beoordeelt u de onderlinge verhoudingen tussen het management, bestuur en
gemeentesecretarissen? Graag met een toelichting hierop.
Ontmanteling
Voor het zomerreces hebben meerdere raden besloten dat de gemeenschappelijke regeling Hameland
zou moeten worden ontmanteld. Uit het raadsbericht blijkt dat meer tijd benodigd is voor het
ontmantelingsproces.
5. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken, met betrekking tot de ontmanteling?
6. Welke aangepaste tijdsplanning heeft het bestuur voor ogen?
7. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken en acties binnen de gemeente Aalten,
die de ontmanteling voor onze gemeente met zich meebrengt?
De vragen 1 tot en met 7 worden ons inziens in “de tussenrapportage ontmantelingsproces Hameland”
beantwoord. Deze tussenrapportage heeft u onlangs ontvangen.

Bedrijfsvoering Onze fractie bereiken ook verontrustende signalen over de huidige bedrijfsvoering. Niet
ondenkbaar is het dat dit ook voor onze gemeente directe (financiële) consequenties heeft.
8. Is het correct dat het debiteurbestand van Hameland extreem is opgelopen? Wat is hiervan de
reden en welke (financiële) consequenties heeft dit voor onze gemeente?
9. Is het correct dat Hameland een vordering van enkele tonnen heeft op een bedrijf dat in
financiële problemen zit? Wat zijn de consequenties wanneer deze vordering niet kan worden
geïncasseerd?
Antwoord vraag 8 en 9;
Met betrekking tot de bedrijfsvoering van Hameland hebben wij geen verontrustende
mededelingen ontvangen.
Indien de directie van Hameland van mening is dat de gegoedheid van een debiteur onder druk
komt te staan zullen zij daarvoor een voorziening opnemen. Indien zij het noodzakelijk achten
zal hier het bestuur tussentijds op de hoogte worden gesteld.
10. Is het correct dat Hameland overweegt een deel van de bedrijfsvoering van dat bedrijf over te
nemen? Hoe verhoudt zich dit dan tot de ontmanteling die gaande is?
- Het is ons niet bekend dat Hameland dit overweegt. Het is geen onderwerp van gesprek
geweest in het bestuur of in het ambtelijk overleg.
11. Kunt u ons verder informeren over de lopende bedrijfsvoering? Zijn er ontwikkeling die vragen
om actie binnen onze gemeente?
-

Voor zover ons op dit moment bekend, zijn er geen ontwikkelingen die om actie vragen
binnen onze gemeente. Wel zullen we al onze mogelijkheden benutten om een waardevolle
bijdrage te leveren in het ontmantelingproces.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
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HAMELAND
Onze fractie bereiken verontrustende berichten over Hameland, terwijl wij vanuit het
college niet volledig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen die zich er
blijken af te spelen. Graag wil onze fractie volledig en blijvend worden geïnformeerd.
Naar aanleiding van de ontvangen signalen hebben wij specifieke vragen over de
bestuurlijke verhoudingen, de stand van zaken van de ontmanteling van Hameland en
over de huidige bedrijfsvoering.
Bestuurlijke verhoudingen
In een door ons ontvangen raadsbericht wordt ons medegedeeld dat de heer Gerrits zijn
werkzaamheden binnen het Hameland gaat beëindigen. In het raadsbericht wordt
vermeld dat partijen niet tevreden zijn over de uitvoering van het zogeheten
ontmantelingsproces. Ons is ter ore gekomen dat ook een gemeentesecretaris hierin een
rol zou hebben gespeeld.
1. Kunt u nadere preciseren waarom beide partijen niet tevreden zijn over het
ontmantelingsproces? Waar komt die ontevredenheid voort?
2. Zijn er inhoudelijke verschillen of zijn er verschillen ten aanzien van het proces?
Graag een toelichting hierop.
3. Wat is de rol geweest van de gemeentesecretaris van de gemeente Winterswijk
en/of Berkelland hierbij?
4. Hoe beoordeelt u de onderlinge verhoudingen tussen het management, bestuur
en gemeentesecretarissen? Graag met een toelichting hierop.
Ontmanteling
Voor het zomerreces hebben meerdere raden besloten dat de gemeenschappelijke
regeling Hameland zou moeten worden ontmanteld. Uit het raadsbericht blijkt dat meer
tijd benodigd is voor het ontmantelingsproces.
5. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken, met betrekking tot de
ontmanteling?
6. Welke aangepaste tijdsplanning heeft het bestuur voor ogen?
7. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken en acties binnen de
gemeente Aalten, die de ontmanteling voor onze gemeente met zich meebrengt?
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Bedrijfsvoering
Onze fractie bereiken ook verontrustende signalen over de huidige bedrijfsvoering. Niet
ondenkbaar is het dat dit ook voor onze gemeente directe (financiële) consequenties
heeft.
8. Is het correct dat het debiteurbestand van Hameland extreem is opgelopen? Wat
is hiervan de reden en welke (financiële) consequenties heeft dit voor onze
gemeente?
9. Is het correct dat Hameland een vordering van enkele tonnen heeft op een bedrijf
dat in financiële problemen zit? Wat zijn de consequenties wanneer deze
vordering niet kan worden geïncasseerd?
10. Is het correct dat Hameland overweegt een deel van de bedrijfsvoering van dat
bedrijf over te nemen? Hoe verhoudt zich dit dan tot de ontmanteling die gaande
is?
11. Kunt u ons verder informeren over de lopende bedrijfsvoering? Zijn er
ontwikkeling die vragen om actie binnen onze gemeente?
Graag zien wij beantwoording van onze vragen spoedig tegemoet. Uiteraard vertrouwen
wij erop dat uw college de raad ook informeert over andere relevante ontwikkelingen
hieromtrent.
VVD Fractie Aalten
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