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College van Waalwijk 
Postbus 10150 
5140 GB Waalwijk   
 
Datum: 15 augustus 2022 
 
Betreft: schriftelijke vragen op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde 
Onderwerp: bouwplannen SSC’55 
 
 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Het zal u bekend zijn, dat voor de fractie van de ChristenUnie een betrouwbare overheid erg 
belangrijk is. Daarom hechten wij aan het tijdig en volledig informeren van de gemeenteraad. Het 
was dan ook verblijdend om op 22 juli 2022 raadsinformatiebrief 053-22 te mogen ontvangen, 
waarmee we zijn geïnformeerd over de aanstaande overschrijding van het krediet voor de nieuwe 
opstallen van SSC’55. Deze brief riep op zich al vragen op, zoals wat was de reden van de 
vertraging – de SGP heeft hierover onderhandse vragen gesteld – waarom is deze vertraging niet 
gemeld in het Jaarverslag 2021 of het Voorjaarsbericht 2022 en hoe kan het structureel hoger zijn 
van rente en aflossing worden afgedekt met een eenmalige bijdrage. Maar onze aanvankelijke 
vreugde over het informeren van de raad sloeg al snel om in teleurstelling, toen we de inhoud van 
de korte raadsinformatiebrief vergeleken met de desbetreffende tekst in de besluitenlijst van het 
college op 19 juli 2022. De volgende twee zinnen sprongen er wat ons betreft uit:  
“Hierbij is eerder vanuit de gemeente onjuist gecommuniceerd met SSC over de vergunning 
waardoor de eerste vergunningsaanvraag uiteindelijk is afgewezen en men opnieuw om de 
tekentafel moest.” 
en “Gezien de gemeente in het vergunning traject niet juist gehandeld heeft, waardoor buiten de 
schuld van SSC’55 de gehele procedure veel langer heeft geduurd dan nodig en er geen opdracht 
aan de aannemer verleend kon worden en geen definitieve lening afgesloten kon worden, stellen 
wij voor het resterende tekort van € 110.000 te dekken vanuit de gemeente.”  
In deze twee zinnen zijn twee kwalificaties door ons in ‘vet’ aangegeven.  
In de beantwoording op de (onderhandse) vragen van de SGP hebben we kunnen lezen dat de 
gemeente in eerste instantie aan SSC’55 heeft gemeld dat de plannen pasten binnen het 
bestemmingsplan, terwijl uiteindelijk bleek dat dit niet het geval was.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande wil onze fractie u in aanvulling op de onderhandse vragen 
van de heer Tiemstra de volgende vragen stellen: 
 

1. Waarom hebt u de gemeenteraad niet in het Najaarsbericht 2021 noch in het Jaarverslag 
2021 de gemeenteraad geïnformeerd over de ontstane vertraging?  

2. Waarom hebt u de twee hierboven geciteerde zinnen buiten de raadsinformatiebrief 
gehouden? Hebt u bewust de achterliggende oorzaak van de vertraging en kostenstijging 
zoveel mogelijk buiten beeld willen houden?  
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3. Hoe kan het dat de ene medewerker meent dat de oorspronkelijke plannen wel op grond 
van het bestemmingsplan mogelijk waren en de andere medewerker oordeelde dat dit niet 
was toegestaan? 

4. Hoe vaak komt het gemiddeld per jaar voor dat een soortgelijk probleem zich voordoet?  
5. Weet u of het ook voorkomt dat iemand zich bij de gemeente meldt met een plan, te horen 

krijgt dat dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan en vervolgens afhaakt, terwijl 
het wel mogelijk was geweest? 

6. Wat zegt dit over de leesbaarheid van bestemmingsplannen die ten behoeve van burgers 
en ondernemers zijn gemaakt?  

7. In hoeverre vindt u het reëel en acceptabel dat als een initiatiefnemer door een fout van de 
gemeente met hogere kosten wordt geconfronteerd, de vergunning aanvrager een 
substantieel deel van de kosten - in dit geval meer dan de helft, namelijk € 123.000 van de 
€ 233.000 - voor zijn rekening neemt?  

8. In het collegebesluit - niet in de raadsinformatiebrief – valt te lezen dat SSC’55 bij het 
herontwerp erin is geslaagd om een aantal bezuinigingen te realiseren; welk bedrag is 
hiermee gemoeid en waarom zijn dergelijke bezuinigingen met het oog op het voorzichtig 
omgaan met gemeenschapsgeld niet al in eerste instantie doorgevoerd? 

9. Hoe kan het dat een structurele kostenstijging, met name van rentelasten voor een bedrag 
van in totaal € 191.000, wordt gecompenseerd met een incidentele bijdrage van € 110.000?  

10. Is het de bedoeling om de aanvullend benodigde € 42.000 te onttrekken aan één van de 
daarvoor in aanmerking komende sportreserves?  

11. Is hier, gezien het onvolledige raadsvoorstel, de extra benodigde garantie en de 
kredietoverschrijding, sprake van een (wet van) Murphy-project?  

 
Met grote belangstelling wachten wij uw beantwoording af. 
 
 
Hoogachtend, 
mede namens de fractie van de ChristenUnie, 
 
Jan van Groos 


