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Vraag

Wij hebben de volgende vragen:
1. Waarom is de Stichting Robra niet correct geïnformeerd over het feit
dat de door hun op 29 maart gestorte bedrag van Euro 5000,- via
verschillende omwegen terecht gekomen op een rekening bij de
Gemeente en moesten zij dit pas vernemen uit de publicaties in het
Eindhovens Dagblad vorige week?
2. Wie heeft de wijkraad Dommelen opdracht gegeven het geld te storten
op een rekening van de Gemeente en niet terug te storten naar de
stichting Robra?
3. Waarom is het bedrag van Euro 5000,- niet door de gemeente
teruggestort naar de rechtmatige eigenaar van het geld, namelijk de
Stichting Robra?
4. Is er vooraf overleg gepleegd met de Wijkraad Dommelen over het te
ontvangen bedrag van Euro 5000,- en zo ja, wanneer heeft dat overleg
plaatsgevonden en met welke personen?
5. Wanneer is de aanvraag voor de onderhavige parkeervergunning
ingediend door de Stichting Robra?
6. Wanneer heeft de Stichting Robra bij de gemeente gereclameerd over
het uitblijven van de onderhavige parkeervergunning. Graag ontvangen
wij copieën van de betreffende correspondentie hierover.
7. Zijn er eerder door de gemeente en het college soortgelijke transactie
uitgevoerd naar organisatie en/of verenigingen? Zo ja, wanneer en
naar welke organisaties?
8. Is deze besluitvorming over het verzoeken door het college aan de
Stichting Robra om Euro 5000,- over te maken naar de rekening van de

Wijkraad Dommelen opgenomen in de notulen van het college?
9. Wie heeft de bankrekening gegevens van de Wijkraad Dommelen
verstrekt aan de Stichting Robra en wanneer is dat gebeurd?
10.Is het bedrag van Euro 5000,- behalve aan de Wijkraad Dommelen ook
aan Doe-week-Dommelen en andere organisatie aangeboden? Zo ja,
welke organisaties?
Verzoek
Vanwege het feit dat dit onderwerp op de agenda van de
Raadsvergadering van 26 september a.s. wordt geplaatst
verzoeken wij om snelle beantwoording van de vragen en
zeker ruimschoots voor de datum 26 september 2019
Antwoord:

Voor de beantwoording van de vragen 2 t/m 5, 7, 8 en 10 wordt verwezen
naar de raadsinformatiebrief van 9 september 2019. De overige vragen
worden hierna beantwoord.
1. Het informeren van de Stichting Robra over de keuze van de wijkraad is
niet aan ons als gemeente, maar aan de wijkraad.
6. Ter verduidelijking wensen wij aan te geven dat er twee aparte
procedures zijn doorlopen. Enerzijds de procedure ten aanzien van de
evenementenvergunning (waaronder het parkeerplan) en anderzijds
de procedure ten aanzien van de parkeervergunning
(omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening). Stichting Robra heeft de gemeente niet
gereclameerd over het uitblijven van de parkeervergunning. De reden
voor het uitblijven van de parkeervergunning komt volledig voor
rekening van Stichting Robra, aangezien is nagelaten binnen de
wettelijke termijn aanvullende gegevens aan te leveren. Stichting
Robra heeft de gemeente wel gereclameerd in het kader van de
evenementenvergunning. Zie de mailwisseling voor de correspondentie
en data (beantwoording raadsvragen van 16 september 2019 - bijlage
15 en 17).
9. Op donderdag 28 maart 2019 zijn de betalingsgegevens per mail
verstrekt aan Stichting Robra door de behandelend ambtenaar.

