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Het Burgersterrein is onlangs gemaaid. De fractie van het IPV heeft hier de volgende vragen over: 
 
1. Wie heeft het terrein ingezaaid?  
Antw: Ons is niet bekend wie het terrein ingezaaid heeft en of het terrein onlangs ingezaaid is geweest. 
Twee jaar geleden is het terrein voor één jaar door ons verhuurd voor de teelt van koolzaad. Na de oogst 
van dit gewas is het terrein niet meer door of in opdracht van ons verhuurd of bewerkt. Evenmin hebben 
derden ons toestemming gevraagd om (delen van) het terrein in te zaaien.  
 
2. Welke kosten zijn daarvoor gemaakt en voor wiens rekening kwamen deze? 
Antw: Geen kosten gemaakt voor of door de gemeente; ons is ook niet bekend of derden kosten hebben 
gemaakt.. 
 
3. Wie heeft opdracht gegeven voor het maaien? 
Antw: Ons niet bekend. Opdracht is niet uitgegaan vanuit de gemeente of de firma Rotij.  
 
4. Wat is de reden voor het maaien? 
Antw: Reden is ons onbekend. Maaier is ons onbekend waardoor wij de reden ook niet kunnen achterha-
len. 
 
5. Wat waren daarvoor de kosten en voor wiens rekening kwamen deze kosten? 
Antw: Onbekend 
naam en portefeuille verantwoordelijk collegelid, gevolgd door de handtekening 

L. Tuiten 

 
 Schriftelijke vragen: Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden 

die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair van informatieve 
strekking.  

 
Wijze van het indienen van schriftelijke vragen: De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend […] (art. 41 
RvO). 

ANTWOORD VAN HET COLLEGE/BURGEMEESTER OP GESTELDE VRAGEN (art. 41 RvO) 

Datum: 10-06-2015 Ambtelijk adviseur: HdG Ons kenmerk: U15.02540 
   Verzonden d.d.: 16 juni 2015 

Aan: Frans Bruning, IPV 

Betreft: beantwoording van uw vragen d.d. 3 juni 2015 met kenmerk RD15.004585 
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