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Geachte voorzitter, 

 

Tijdens de behandeling van het voorstel in de commissievergadering van 3 december 2015 is door 

wethouder Verbraak de suggestie gewekt dat GoStores en Oostplein niet onder het ondernemersfonds 

zou vallen omdat het ‘een andere tak van sport’ is, namelijk detailhandel. Dit als argument om geen 

uitzonderingen binnen dezelfde tak van sport, bijvoorbeeld voor De Meeten, in het ondernemersfonds 

te maken. 

 

Tijdens de raadsvergadering van 17 december meldt wethouder Verbraak dat GoStores en McDonalds 

ook mee gaan doen aan het ondernemersfonds. De wethouder geeft ook aan dat GoStores onder 

Majoppeveld valt en daarmee ook tot het ondernemersfonds behoort.  Tevens heeft wethouder 

Verbraak verwezen naar een bijeenkomst van GoStores waar o.a. Kwantum bij aanwezig was als 

voorbeeld dat GoStores van het begin af aan zeer betrokken zijn geweest bij het ondernemersfonds. 

Kwantum maakt echter geen onderdeel uit van het concept GoStores. 

 

In zijn brief aan de raad van 18 december 2015 betreurt de wethouder dat er verwarring is ontstaan 

over de vraag of GoStores en Oostplein bij het ondernemersfonds zijn betrokken. Dit is opmerkelijk, 

omdat de wethouder in dezelfde brief verwijst naar de kaart bij de verordening waarop GoStores, 

Oostplein en McDonalds al waren opgenomen. 

 

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie: 

 

1. Wanneer waren GoStores en Oostplein er van op de hoogte dat zij onder het ondernemersfonds 

zouden vallen en kan de wethouder dit aantonen? 

2. Naar welke bijeenkomst van GoStores verwees de wethouder in de raadsvergadering van 18 

december? Wanneer vond de bijeenkomst plaats en welke ondernemers waren daarbij aanwezig? 

3. Waarom heeft de wethouder niet tijdens de commissievergadering meteen duidelijk gemaakt dat 

Oostplein en GoStores wel tot het ondernemersfonds behoren? 

4. Is de wethouder van mening dat de wijze waarop hij informatie over GoStores en heeft verstrekt 

de besluitvorm heeft beïnvloed?  

 

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten, Ton Schijvenaars 

Namens de fractie van de VLP, John Hertogh 


