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Schriftelijke vragen conform aÉikel 40 RvO van de fractie van de
bijdrage voor Cultuureiland ECI Roermond

SP over de GOML

ADVIES
1. Instemmen met een tussenbericht middels bijgaande brief.
2. De provincie Limburg en SML verzoeken hierover helderheid te verschaffen.
TOELICHTING
Relatie met vorio voorstel
Niet van toepassing.
Alqemeen:
Door de fractie van de SP zijn bijgevoegde vragen gesteld over de GOML bijdrage voor het
Cultuureiland ECI Roermond.
Aroumenten:
Het standpunt van de SP, zoals verwoord in de brief, is begrijpelijk. Het is daarom ook
goed helderheid hierover te verkrijgen, De vragen zijn dusdanig van aard dat uw college
geadviseerd wordt de provincie Limburg en SML te vragen hierover helderheid te
verschaffen. Daarna kan de SP een antwoord gegeven worden op de gestelde vragen.
Daarom wordt verder geadviseerd de SP hierover een tussenbericht te sturen.
Kanttekeninqen:
Niet van toepassing.
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Het College van Burgemeester en Wethouders
Bert Peterse, SP-fractie Weert
Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van orde
GOML bijdrage project Cultuureiland ECI Roermond

Geacht college,
De Limburger bericht op donderdag 3 juli 2014 uitgebreid over de ECI Cultuurfabriek in
Roermond. De krant meldt dat er een justitieel onderzoek loopt naar de gang van zaken
Eind 2009 is het eerste Meerjareninvesteringsprogramma (MlP1) Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (GOML) vastgesteld door alle gemeenteraden en Provinciale Staten. Een van de
projecten betrof het Cultuureiland ECI Roermond,

Op 9 december 2009 heeft de gemeenteraad middels raadsvoorstel RAD-000125 ingestemd met
het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML inclusief bijlage d.d. 11 november 2009. De
bestuursovereenkomst is door de gemeenten en provincie getekend op 25 maart 2010.1 De
GOML moest een revolverend fonds worden. Dit is er nooit van gekomen. ln het raadsvoorstel
van 9 december 2009 wordt gesteld dat:
Om te waarborgen dat de juiste projecten worden opgepakt en dat de financiële middelen goed
worden besteed zijn in de bestuursovereenkomst in artikel 13lid 2 de beoordelingscriteria
opgenomen voor GOML-projecten, te weten:
Het project moet een bovenlokaal belang hebben.
Het projecf moef passen binnen de Regiovisie.
Het projeêt is dermate uitgewerkt dat inzicht geboden kan worden in de risico's (financieel

-

en anderszins).
Het project komt alleen in aanmerking voor financiering uit het Regiofonds indien sprake is
van een substantiële eigen bijdrage van de paftijdie het project indient en andere

-

De bijdrage rs foegesfaan volgens de foepasselüke regelgeving met betrekking tot

-

De potentiële opbrengsten van een project worden in beeld gebracht en aangegeven
wordt welk bedrag kan terugvloeien in het Regiofonds.

fi n an ci eri ng sbron ne n

on

vol d oe nd e bl ij ke n.
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Qua verantwoording is richting de gemeenteraad van Weert in bijlage B van raadsvoorstel RAD000912 (op 11 december 2013 vastgesteld) het volgende vermeld:
r

Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden Limburg, 25 maart 2010:
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Cultuureiland ECI Roermond
Totale investering: € 17.100.000, waarvan € 3.000.000 vanuit Regiofonds GOML.
De restauratie van het pand is medio 2012 afgerond. Dit is grotendeels gefinancierd met
subsrdies van het Rijk, de gemeente Roermond en de Provincie Limburg (eguliere middelen en
middeten ten behoeve van de bestrijding van de kredíetcrisis). Het bestemmingsplan Roerdelta ís
op 31 maart 201î vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het gebruik van de ECI als
Cuttuuffabriek mogelijk. De inbouw van de cuftuurtabriek is gerealiseerd. Hiervoor is een beroep
gedaan op de bijdrage uit het regiofonds GOML. De ECI Cuftuurtabriek heeft op 1 september
2012 haar poorten geopend.
Het evaluatierapport GOML2 geeft inzicht in de resultaatverplichtingen en de opbouw van de
financiering, Hieruit blijkt dat de onrendabele top van het project Cultuureiland ECI Roermond
meer dan 9 miljoen euro bedraagt. Hiervan wordt 3 miljoen euro door de GOML opgevangen. Uit
deze informatie blijkt dat de stuurgroep GOML de volgende voonnraarden aan de bijdrage heeft
gesteld:

.
.

Er zal een stuitende exploitatie gerealiseerd worden door de gemeente Roermond en door
de betrokken partüen in het Cultuureiland ECI;
het object, waarvoor deze bíjdrage is verleend, mag niet binnen een periode van 10 iaar
na realisering daaruan worden verureemd, met hypotheek of andere zakeliike rechten
worden bezwaard dan wel geheel of gedeeltelijk aan de in de aanvraag en deze
beschikking omschreven bestemming worden onttrokken, tenzij de stuurgroep van de
regio Midden Limburg hier uitdrukkelijk mee instemt (eventueel onder voorwaarden zoals
moget'tjk (deels) terugbetaling van de biidrage uit het regiofonds);

Het daadwerkelijke besluit dan wel het beschikbaar stellen van de bijdrage is in ieder geval in de
bestuurlijke werkgroep Maasplassen van de GOML op 22iuli 2009 aan de orde geweest. ln dat
overleg wordt geadviseerd het project Cultuureiland ECI Roermond als een 'no regret' project
binnen de GOML aan te wijzen. Op 12 augustus 2009 heeft de stuurgroep GOML ingestemd met
de adviezen van de werkgroep.3
Dat er een justitieel onderzoek loopt en diverse (ex) bestuurders van de gemeente Roermond en
dat naast (ex) bestuurders ook ambtenaren door justitie gehoord zijn, roept ook de vraag op welke
wijze de stuurgroep GOML haar controlerende taak heeft uitgevoerd en op welke wijze de
individuele gemeenteraden van de GOML-gemeenten hun democratische en controlerende taak
hebben uitgevoerd of hebben kunnen uitvoeren.

Op basis van de resultaatverplichtingen is een sluitende exploitatie van de ECI een voorwaarde
geweest. Daarnaast, als het waar is dat de ECI voor een hoger bedrag is verkocht dan getaxeerd,
zoals De Limburger vermeldt, is de onrendabele top ook hoger geweest. Op deze wijze is in dat
geval onterecht en te veel financiële middelen van de GOML ten bate van de realisatie van de het
2
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project Cultuureiland ECI Roermond ingezet. De SP ven¡vacht dan ook, afhankelijk van de
resultaten van het justitieel onderzoek, een gepaste reactie vanuit de GOML-gemeenten en de
províncie Limburg.
De SP fractie Weert heeft zich altíjd kritisch opgesteld tegenover de GOML. Hierbij was de kritiek
vooral dat het regionale geld vooral in Roermond is geÏnvesteerd (na MIP 6 blijkt 23,53o/o van de
middelen in Roermondse projecten te zitten)4. Weert heeft 10,3% (+/- 4 miljoen euro) van de
middelen ingelegd en 8,34% (+/- 3,3 miljoen euro) van de middelen ontvangen. Hiermee is de
GOML vooral het rondpompen van geld geweest. Daarnaast is er hel gebrek aan democratische
controle.
De SP fractie Weert heeft de volgende vragen aan het college van B en W en wil deze graag
schriftelijk beantwoord zien. Onze fractie kan zich voorstellen dat door het reces dit niet binnen de
geldende 30 dagen termijn lukt, maar verwacht dat het college zich inspant de vragen voor 1
september 2014 beantwoord te hebben:
Op welke data van de stuurgroep GOML of andere bestuurlijke werkgroepen van de GOML
is gesproken over het project Cultuureiland ECI Roermond? En welke besluiten zijn toen
genomen? Kunt u de betreffende verslagen van de bijeenkomsten bijvoegen? Zo nee,

'l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

L
9.

a

waarom niet?
Kunt u het verslag van de bestuurlijke werkgroep Maasplassen van 22 juli 2009 toevoegen
aan de beantwoording van deze vragen? Zo nee, waarom niet?
Kunt u het verslag van de stuurgroep GOML van 12 augustus 2009 toevoegen aan de
beantwoording van deze vragen? Zo nee, waarom niet?
ls in het beslisdocument van de stuurgroep GOML van 12 augustus 2009 of de bestuurlijke
werkgroep Maasplassen van 22juli 2009 getoetst op de criteria? Zo nee, waarom niet?
Kunt u het beslisdocument aan de beantwoording van deze vragen toevoegen? Zo nee,
waarom niet?
ls in de aanvraag voor het project Cultuureiland ECI Roermond door de gemeente
Roermond ingegaan op de criteria voor een bijdrage van de GOML? Kunt u de betreffende
aanvraag bij de beantwoording toevoegen? Zo nee, waarom niet?
Kunt u de beschikking of andere kennisgeving van de GOML aan de gemeente Roermond
naar aanleiding van het besluit van de stuurgroep GOML van 12 augustus 2009 toevoegen
aan de beantwoording van deze vragen? Zo nee, waarom niet?
Welke (andere) besluiten zijn er door do stuurgroep GOML of andere bestuurlijke
werkgroepen van de GOML genomen betreffende het project Cultuureiland ECI Roermond?
Zou u de betreffende verslagen van de betreffende bijeenkomsten kunnen toevoegen aan
de antwoorden? Zo nee, waarom niet?
lndien u de verslagen niet kan/ wil toevoegen, hoe kan de gemeenteraad dan haar
controlerende taak uitvoeren volgens u?
Op welke wijze zijn bijdragen van de GOML aan de gemeenten beschikbaar gesteld?
Volgens de bestuursovereenkomst artikel 11, 12 en 13 beheert de provincie Limburg het
regiofonds en geeft de stuurgroep GOML een bindend advies aan Gedeputeerde Staten.
Betreft het bij het project Cultuureiland ECI Roermond dus een subsidiebeschikking van de
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10.

provincie Limburg aan de gemeente Roermond? Zo ja, kunt u de betreffende beschikking
toevoegen aan de beantwoording van deze vragen? Zo nee, waarom niet?
Op welke wijze heeft de gemeente Roermond gerapporteerd over de voortgang van het
project Cultuureiland ECI Roermond aan de stuurgroep GOML (dan wel ander bevoegd
overheidsórgaan, zoals de provincie Limburg) over het behalen van de opgenomen
resu ltaatverpl ichtingen?

'11. Zijn de uitgaven door de GOML aan projecten gecontroleerd door een accountant? Geldt dit

12.

specifiek ook voor de uitgaven aan het project Cultuureiland ECI Roermond? Zo ja, wat
waren de bevindingen? Zo nee, waarom niet?
Bent u het met de SP fractie eens, als blijkt dat er te veel is betaald aan het project
Cultuureiland ECI Roermond, deze te veel betaalde middelen teruggevorderd Worden? Zo
nee, waarom niet? Wanneer het gehele bedrag van 3 miljoen euro terug zou vloeien, krijgt
de gemeente Weert maximaal 309.000 euro terug'

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie Weert,

Bert Peterse
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Geachte heer Peterse,
Op 10 juli 2Ot4 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief stelt u vragen
conform aftikel 40 van het Reglement van Orde over de GOML-bijdrage voor het project
Cultuureiland ECI Roermond. Hieronder gaan wij daar verder op in.

Wij hebben begrip voor uw standpunt, zoals verwoord in uw brief. Wij zijn ook van mening
dat er zorgvuldig omgegaan dient te worden met de middelen. Het is daarom ook goed
helderheid hierover te verkrijgen. De vragen zijn dusdanig van aard dat wij besloten
hebben de provincie Limburg en SML te vragen hierover helderheid te verschaffen.
Gelet op bovenstaande kunnen we u nu nog geen antwoord geven. Deze brief dient
daarom beschouwd te worden als tussenbericht. Zodra wij antwoord hebben ontvangen
berichten we u nader.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met René Bladder. Hij is telefonisch
bereikbaar op (0495) 575 22O en per ema¡l via r,bladder@weert.nl.
Met vriendelijke groet,
wethouders,
burgemeester

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

burg

Wllhelminaslngel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mall: gemeente@weert.nl
Webslte : www.weert. nl - Twltter: www.twltter.com/gemeenteweert
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te Roermond

Geacht college,

Op 10 juli 2014 hebben wij een brief van de fractie van de SP Weert ontvangen. In deze
brief worden vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde gesteld over de
GOML-bijdrage voor het project Cultuureiland ECI Roermond. Hieronder gaan wij daar

verder op in.
Wij verzoeken u ons een antwoord te geven op de gestelde vragen. De brief van de

treft u hierbij ingesloten aan. Wij hebben

SP

SML tevens verzocht ons hierover helderheid te

verschaffen. Wij verzoeken u, indien mogelijk, ons uiterlijk 30 september 2OI4 antwoord

te geven.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met René Bladder. Hij ís telefonisch
bereikbaar op (0495) 575 22O en per email via r.bladder@weert.nl.

Met vriendelUke groet,
burge meester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
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Geachte leden van de stuurgroep,

Op 10 juli 2014 hebben wij een brief van de fractie van de SP Weed ontvangen. In deze
brief worden vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde gesteld over de
GOML-bijdrage voor het project Cultuureiland ECI Roermond. Hieronder gaan wij daar
verder op in.
Wij verzoeken u ons een antwoord te geven op de gestelde vragen. De brief van de SP
treft u hierbij ingesloten aan. Wij hebben de provincie Limburg tevens verzocht ons
hierover helderheid te verschaffen. Wij verzoeken u, indien mogelijk, ons uiterlijk 30
september 2014 antwoord te geven.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met René Bladder. Hij is telefonisch
bereikbaar op (0495) 575 220 en per email via r.bladder@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester
wethouders,

M.H.F. Knaa
gemeentesecreta ris
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