SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 12 november 2015.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Willem Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Uitvoering motie 042-2015 huurprijzen detailhandel.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Klopt dat u de gemeenteraad van Houten, anders dan op nadrukkelijke vragen van Inwonerspartij
Toekomst Houten tijdens de raadsvergadering van 3 november 2015, nog niet geïnformeerd heeft
over de uitvoering van de motie nummer 042-2015, waarbij het college wordt opgeroepen in overleg te treden met de eigenaar van Winkelcentrum Het Rond (Altera Vastgoed N.V.) om de hoge
huurprijzen aan te passen aan de marktwerking dan wel anderszins te komen tot kostenreductie
van de detailhandel op Winkelcentrum Het Rond?
2. In de motie die door een meerderheid van gemeenteraad is aangenomen wordt u verzocht de Raad
hierover spoedig doch uiterlijk voor het einde van de zomer te informeren. Waarom heeft u niet
voor het einde van zomer de gemeenteraad hierover geïnformeerd?
3. Waarom heeft u geen uitvoering gegeven aan een motie die door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen?
4. Hoe kwalificeert u dit optreden in het licht van de nieuwe bestuursstijl en acht u dit in lijn met de
vigerende democratische normen?
5. Wordt het gevoel van urgentie nog steeds niet gevoeld door het college, zelfs niet als in de begroting de ramingen voor winkelleegstand verder oplopen, en wat is er nog meer voor nodig dan een
door de raad aangenomen motie om het college sneller in beweging te krijgen?
Toelichting: ITH maakt zich zorgen over de toenemende leegstand bij de winkelcentra in Houten. ITH
is voorstander van een bruisend Houten en winkelcentra vormen bovendien een belangrijke bron voor
werkgelegenheid en economische ontwikkeling voor Houten. Daartoe heeft ITH in gezamenlijkheid
met D’66 en Fractie De Laat een motie ingediend, die door een meerderheid van de Raad is aangenomen. Ter uitvoering van de motie zou wethouder Geerdes in overleg treden met Altera om de hoge
huurprijzen aan te passen aan de marktwerking dan wel anderszins proberen te komen tot een kostenreductie voor de detailhandel. Voor het einde van de zomer zou de raad daarover worden geïnformeerd. Dit omdat de partijen urgentie wilden uitspreken en dat spoedig handelen van het college dus
vereist was.
Inmiddels is gebleken dat de gemeenteraad nog steeds niet geïnformeerd is. Dit terwijl in de begroting
de raming van de leegstand van winkelruimte in het centrum stijgt van 5% naar 8% en in Castellum
naar 7% in 2016. Voor ITH was dit aanleiding om tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 3 november vragen te stellen. De burgemeester liet als voorzitter van de gemeenteraad om

onduidelijke procedurele voorschriften niet toe dat ITH hier verdere vragen over stelde. Nu ITH de
ernst van het probleem wel inziet, maakt ITH gebruik van zijn recht om hier schriftelijke vragen over
te stellen.
Men komt steeds verder weg te staan van de doelstelling om te komen tot een goed lopend winkelgebied met weinig leegstand. Tot op heden wordt de raad niet geïnformeerd over de stand van zaken
terwijl de motie de wethouder daartoe wel oproept en de percentages winkelleegstand alleen maar toenemen. Het lijkt er sterk op dat het college de sense of urgency niet aanvoelt en dat lichtvaardig wordt
omgegaan met een wens van de meerderheid van de gemeenteraad.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Willem Zandbergen
Raadslid ITH

