Castricum, 21 oktober 2020

Geacht College,

Onderwerp: Schriftelijke vragen Castricummer Werf

Vandaag ontvingen de raadsleden van de gemeente Castricum een open brief van
de ondernemers op de Castricummer Werf. CKenG is een groot voorstander van
openheid, transparantie en participatie. Onze fractie heeft daarom met verbazing en
ontsteltenis kennisgenomen van de gang van zaken en krijgt graag antwoord van u
op de volgende vragen:

1. Is uw College bekend met de open brief “Gemeente ligt op ramkoers met de
ondernemers van de Castricummer Werf”?
2. Kunt u zich herinneren dat de Raad eerder dit jaar unaniem heeft
aangedrongen op verbetering van de samenwerking met deze ondernemers
en het oplossen van problemen op het bedrijventerrein die zich nu al jaren
voortslepen? Wat is nu de status van de samenwerking en het doorvoeren
van de bedoelde revitalisatie?
3. Herkent u zich in de kritiek van de ondernemers dat uw College niet luistert,
niet meedenkt, oneigenlijke druk uitoefent, geen antwoord geeft op gestelde
vragen en niet open en transparant handelt? Zo nee, waaruit blijkt dan dat u
anders heeft gehandeld dan de ondernemers aangeven?
4. Waarom heeft u het laten aankomen op een WOB-verzoek? Waarom is veel
informatie daarin weggelakt? Wat heeft u te verbergen?
5. Deelt u de opmerking van de ondernemers dat de Raad onjuist en onvolledig
door u is geïnformeerd? Zo nee, waaruit blijkt dan dat u de Raad wél juist en
volledig zou hebben geïnformeerd?
6. Wat vindt u ervan dat de Bezwarencommissie de ondernemers in het gelijk
heeft gesteld? Waarom heeft dat nog niet geleid tot opvolging van uw kant?

7. Hoe kijkt u inhoudelijk aan tegen de onderwerpen die de ondernemers
inbrengen?
8. Wat gaat uw College nu doen om de relatie met de ondernemers op de
Castricummer Werf te herstellen?

De fractie van CKenG ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens de fractie,

Roel Beems
Fractievoorzitter

