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Geachte heer De Prieëlle, 

Met deze brief wil de Woningstichting Gouderak (WSG) haar ongerustheid uitspreken over de 
ontwikkelingen in het bestuurlijke en politieke proces rond de Leaderbijdrage aan de (ver)bouw van 
het gezondheidscentrum in de kern Gouderak, het Dokter Boumanhuis. 

In dat kader willen wij u met kiem verzoeken om per omgaande deze Leaderbijdrage vast te stellen 
en aan WSG te voldoen. Langer uitstel van de vaststelling leidt onherroepelijk tot problemen, onder 
andere met de medefinancier van dit project, de Provincie Zuid-Holland. Bovendien loopt dit traject 
al zeer lang, terwijl keer op keer is gebleken dat aan alle voorwaarden die de gemeente heeft 
gesteld bij het verlenen van een Leaderbijdrage, is voldaan. 

Ook de provincie Zuid-Holiand is deze mening toegedaan. Dat u in uw wijsheid heeft gemeend de 
voorwaarden voor de subsidie opnieuw voor te leggen aan uw gemeenteraad, is in deze context 
curieus te noemen. 
Dat de raad nu geen besluit neemt en net op zijn beloop laat, laat uw verantwoordelijkheid onverlet 
om -uit oogpunt van behoorlijk bestuur- te besluiten het verzoek van de WSG te honoreren en de 
Leaderbijdrage van 50.000 euro op zo kort mogelijke termijn betaalbaar te stellen. 

Een aantal argumenten over dií onderwerp dat de revue passeerde tijdens de raadsvergadering op 
over dit onderwerp op 20 maart 2014 heeft ons ook doen besluiten om uw onverdeelde aandacht te 
vragen voor deze kwestie. Wij wiiíen het besprokene u graag nog eens voorhouden. 
Door de raadsfractie van de SGP is de afwikkeling van de vaststelling van de Leaderbijdrage 
voorwaardelijk gemaakt aan het niet indienen van een bezwaar op een nog in te dienen en af te 
geven omgevingsvergunning voor het Baken. 

Het mogelijk maken van een discussie over de Leaderbijdrage in de raad, impliceert dat er kennelijk 
eventueel nieuwe voorwaarden kunnen worden gesteld aan de definitieve toekenning cq 
vaststelling. 
Voorts moet worden vastgesteld dat er ruimte wordt gelaten voor een discussie die indruist tegen 
het grondrecht van eenieder om bezwaren in te dienen-tegen bestuursbesluiten. 

Wij werpen een verbintenis tussen deze twee dossiers daarom verre van ons, en het stelt ons 
teleur dat deze verbinding onweersproken is gebleven in de raadsvergadering. Noch andere 
raadsleden, noch de voorzitter van de raad heeft aangegeven dat dit helemaal zo niet kan. 



Indien u van oordeel bent dat de WSG zich hierin vergist, en er wel degelijk opeens door de 
gemeenteraad extra voorwaarden zijn gesteld aan de betaalbaarstelling van de Leaderbijdrage, die 
bij de toekenning van de bijdrage nog niet bekend waren, dan rest ons niets anders dan de 
gemeente aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijk bestuur. U zult begrijpen dat wij ons in dat 
geval in breed perspectief tegen de gang van zaken zullen verzetten. Hierbij overwegen wij 
vanzelfsprekend Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Zuid Holland te 
betrekken. Zij zijn immers partij in deze zaak. 

Ik verwacht dat het zover niet hoeft te komen en u de Leaderbijdrage zult vaststellen. Om verdere 
vertraging en problemen te voorkomen verzoek ik u mij dat uiterlijk op dinsdag 8 april 2014 te laten 
weten. 

In afwachting van uw antwoord, 

Verblijf ik, 

Hoogachtend, 

Karei v 
oningstichting Gouderak voorzit 

cc: Provincie Zuid-Holland t.a.v. Han Weber 
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Geachte mevrouw/meneer , 

Wij hebben uw brief van 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ontvangen en op 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 geregistreerd onder 
nummer OU14 /01476 . 

De afdel ing Extern Beleid en Dienstver lening VROM heeft uw brief in behandel ing genomen. 
Het kan zi jn dat in verband met het inwinnen van adviezen de afdoening enige t i jd zal 
vergen. 

Zodra een beslissing is genomen, zult u daarvan zo spoedig mogel i jk in kennis worden 
gesteld. Daarnaast verzoeken wij u om bij vervolg correspondent ie regist rat iedatum en 
reg is t rat ienummer te vermelden. 
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