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Schriftelijke vragen brief Zoom 
 
Op 31 mei 2017 werd door het college een motie ‘Cultuurvisie 2017-2020’ overgenomen.  De 
motie was mede ingediend door D66. Het dictum van de motie roept op om nogmaals een 
poging te doen op het verbinden en laten samengaan van beide, toen bekende, initiatieven 
voor een Centrum voor Landschap, kunst en cultuur. Het gaat dan het initiatief Zoom 
(Westerbouwing) en een initiatief op Mariendaal. De motie roept ook op de raad hierover de 
informeren en daarbij ook aan te geven welke rol de gemeente kan spelen bij de tot 
standkoming van het initiatief. 
 
Naar aanleiding van de brief van het bestuur van Zoom gericht aan de Raad van Renkum, 
datum 5 januari 2018, heeft de fractie van D66 de volgende vragen 
 
Vragen 

1) In de brief wordt gesteld dat er tot op heden geen overeenstemming is bereikt 
tussen de beide initiatieven tot oprichting van 1 centrum voor Landschap, Kunst en 
Cultuur. Klopt dat en wat waren de meningsverschillen op grond waarvan geen 
overstemming kon worden verkregen? 

2) Klopt het dat de portefeuillehouder een ultimatum heeft gesteld aan de beide 
initiatieven en dat zij voor 1 november jl. met extra informatie moesten komen 
omtrent hun initiatief?  

3) Is de stelling juist dat de portefeuillehouder op basis van die informatie de Raad een 
voorstel zou voorleggen? En waren beide partijen daarmee doordrongen van het 
belang van het tijdig indienen van de hen gevraagde informatie? 

4) Klopt het dat het initiatief Zoom voldaan heeft aan het gevraagde en de extra 
informatie tijdig heeft ingediend? 

5) Klopt het dat het initiatief Mariendaal dat niet heeft gedaan? Waarom niet? 
6) Wat voor acties heeft de portefeuillehouder ondernomen om ervoor te zorgen dat 

beide initiatiefnemers tijdig hun voorstel zouden indienen en welke acties zijn 
ondernomen toen bleek dat op 1 november het voorstel van Mariendaal niet was 
ontvangen? 

7) Wat is uw laatste informatie omtrent de voortgang van het initiatief Mariendaal? 
8) Wanneer verwacht u de informatie van het initiatief Mariendaal te ontvangen?  
9) Wacht u met het verzenden van een voorstel richting Raad tot dat u een voorstel van 

Mariendaal heeft ontvangen? Graag een onderbouwd antwoord.  
10) Klopt de stelling uit de brief van Zoom dat u niet van plan bent een eenduidige keuze 

voor te leggen aan de Raad voor 1 van de alternatieven maar de keus te laten aan de 
Raad? Waarom? 
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