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Beste leden,
Tijdens de vergadering van uw commissie is een aantal vragen gesteld waarvan is toegezegd dat deze schríftelijk zullen
worden beantwoord. Met deze brief kom ik deze toezegging na.
In de review bij de BVR is gevraagd naar de wijze waarop binnen de organisatie de afstemming over de review
plaatsvindt en of deze werkwijze eenmalig dan wel structureel is. Ik kan u melden dat ook deze keer afstemming is
geweest met de directie. Vanuit de directie heeft mondeling afstemming plaatsgevonden met het verantwoordelijk
afdelingshoofd waarbij door de directie is aangegeven dat zij instemt met de reactie van de vakafdeling zoals deze in de
review is verwoord.
Bij de toelichting op de Theodorushaven, in de Monitor Grote Projecten, is verzocht om een toelichting bij de
belangrijkste risico’s. Voor wat betreft fase 2/3 (bij het bedrijf Dehon/Crealis) is het zo dat de aannemer de laatste kavel
nog niet heeft kunnen aanpakken. Doordat het enige tijd heeft gekost overeenstemming te bereiken tussen de gemeente
en de eigenaar van deze kavel, heeft de aannemer besloten zijn materieel op een andere locatie in te zetten. Nu er
overeenstemming is bereikt, moeten er nadere afspraken gemaakt voor de uitvoering van het laatste deel van dit werk.
Wat betreft de genoemde urgentie is het zo dat het wegdek van de brug en de oever bij Cargill dringend onderhoud nodig
behoeven.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben kunt u
contact opnemen met de heerdrs. A.R. Vons RO, projectcontroller, hij is bereikbaar via 0164-277134.
Met vrie nde ijke groet,

Dhr. A. .M. 2o Dpens
Wethouder.
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