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7 april 2014

Naar aanleiding van achtereenvolgende vragen van diverse partijen over de gang van zaken rond Aldi
(raadsvoorstel 13/86) heeft het college in chronologische volgorde, aan de hand brieven, verslagen en e
mails inzichtelijk gemaakt wat er precies is gebeurd. In de vertrouwelijke memo, die reeds ter inzage is
gelegd bij de griffie, is verwoord welke opvallende zaken daarin zijn geconstateerd. Het is aan de raad om
aan te geven wat er met deze kennis moet worden gedaan.
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Aanleiding

Diverse raadsvragen over het proces rond de verkoop van een kavel op
Skoon aan Aldi.

Inleiding en
probleem
stelling

Naar aanleiding van achtereenvolgende vragen van diverse partijen over de gang
van zaken rond Aldi (raadsvoorstel 13/86) heeft het college in chronologische
volgorde, aan de hand brieven, verslagen en emails inzichtelijk gemaakt wat er
precies is gebeurd. In de vertrouwelijke memo is verwoord welke opvallende zaken
daarin zijn geconstateerd.

Oplossings
richtingen

Het is aan de raad om aan te geven wat er met deze memo moet worden
gedaan. De procedure hieromtrent zal in het presidium worden besproken.

Voorstel
college

Het college stelt, ten aanzien van deze memo, de raad voor een keuze te
maken uit de volgende opties:
1. voor kennisgeving aannemen;
2. nader onderzoek laten doen door een externe partij;
3. een raadsenquête uitvoeren.

Stukken ter
inzage:

Vertrouwelijke memo Proces Aldi dd 10 maart 2014

Auteur, e
mailadres

Simon Bukman

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,

R. Schaatsbergen
gemeentesecretaris

P.J. Möhlmann
burgemeester

RAADSBESLUIT

Proces Aldi

Nummer

14/32

De raad van de gemeente Oostzaan
Gezien de memo van het college van Burgemeester & Wethouders dd 10 maart 2014
Besluit:
te kiezen voor optie 1: de vertrouwelijke memo ter kennisgeving aannemen
te kiezen voor optie 2: nader onderzoek te laten door een externe partij
te kiezen voor optie 3: een raadsenquête uit te schrijven

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 april 2014

E.H.M. OuwehandBrussel
griffier

14253.doc

P.J. Möhlmann
voorzitter
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