
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
De heer Noorman memoreert dat volgens een aangenomen motie het college de 
opdracht gekregen heeft te onderzoeken hoe de realisatie van het SMC gefaseerd 
kan worden uitgevoerd zodat er uiterlijk per 1 oktober 2012 kan worden aangevan-
gen. Hij vraagt wanneer de raad de uitkomsten van het onderzoek tegemoet kan 
zien. 
 
De heer Noorman las daags na de raadsvergadering van 3 juli in het NHD dat er bij 
de wethouder onduidelijkheid zou zijn over de strekking van het aangenomen amen-
dement over de Drommedaris. Hij wil weten of dit zo is. 
 
De heer Langbroek vraagt mede namens Lijst Quasten waarom de raad gezien de 
actieve informatieplicht van het college niet is geïnformeerd over het feit dat de ge-
noemde deadline van 1 oktober bij het SMC niet is gehaald. 
 
Mevrouw Quasten wil weten welke stappen de wethouder heeft ondernomen om het 
geamendeerde raadsbesluit over de Drommedaris uit te voeren en waarom er tot op 
heden nog geen informatie richting de raad is gegaan. 
 
Wethouder Boland antwoordt dat hij met de projectontwikkelaar een lijn heeft uitge-
zet. Dan komt er een notitie of het gefaseerd kan, wat de consequenties zijn en waar 
er nog een keuzemogelijkheid is. De heer Boland vertelt dat er voor de restauratie 
van de Drommedaris voor het eind van de maand concrete voorstellen komen. Daar-
bij zal ook worden aangegeven welke stappen er zijn gezet. 
 
Mevrouw Quasten wil weten waarom het college zich niet aan de harde deadline van 
1 oktober voor het SMC heeft gehouden. De heer Boland antwoordt dat hij de raad 
zo volledig mogelijk wil informeren en dat dit binnen de cyclus de snelst haalbare 
termijn was. 
 
Mevrouw Quasten wil weten of het klopt dat de deadline van 15 juni bepalend was 
voor het beantwoorden voor 1 oktober. 
 
Wethouder Boland kan hier geen antwoord op geven omdat hij die datum niet paraat 
heeft. 
 
De voorzitter merkt op dat het bij dit agendapunt niet de bedoeling is om inhoudelijk 
te debatteren. Hij stelt voor verder te gaan met de agenda. 


