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Onderwerp: Bemiddeling tussen gemeente en winkeliers
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Een aantal maanden geleden nam de gemeente het initiatief om een mediator aan te
stellen om de impasse tussen de gemeente en de winkeliers te doorbreken. Is het de
mediator (na ruim 3 maanden bemiddelen) inmiddels gelukt om de impasse te
doorbreken? Is het eind van de ruzie in zicht?
2) Welke stappen zijn er de afgelopen maanden gezet, welke gesprekken zijn er gevoerd
en waarin heeft dat tot nu toe geresulteerd?
3) Heeft het college inmiddels een besluit genomen over de concept-structuurvisie
detailhandelsnota? Zo nee, wanneer denkt het college een besluit te nemen? Wanneer
kan de gemeenteraad zich eindelijk uitspreken over de detailhandelsnota?
Toelichting:
Naar aanleiding van een artikel in het AD/Utrechts Nieuwsblad met de kop ‘Winkeliers staan
op scherp’ en ‘Bemiddelaar moet hoogopgelopen ruzie met gemeente beslechten’, stelde de
PCG zo’n 3 ½ maand geleden schriftelijke vragen. De gemeente en de winkeliers stonden
immers naar aanleiding van de concept detailhandelsnota lijnrecht tegenover. Het college gaf
in de beantwoording op de vragen aan de gespannen verhoudingen te betreuren. De gemeente
nam het initiatief om een bemiddelaar aan te stellen en vroeg hiervoor advies aan de Kamer
van Koophandel. De KvK droeg Rein Bijkerk voor als mediator. Hij is ondernemer en oudStatenlid. In buurgemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hij eerder met succes bemiddeld tussen
winkeliers en gemeente.
De opdracht is verstrekt en eind oktober is Rein Bijkerk gestart met zijn werkzaamheden. De
procedure van de structuurvisie detailhandel is voorlopig stil gelegd in afwachting van de
bemiddeling. De PCG is met het college van mening dat deze kans op herstel van de relatie
moet worden aangegrepen. Het college vraagt ook om geduld en begrip… Dat heb ik zeker,
maar na ruim 3 maanden ben ik toch benieuwd naar de voortgang… Is de impasse
doorbroken? Is het eind van de ruzie in zicht? Wanneer kan de gemeenteraad zich nu
eindelijk uitspreken over de concept-structuurvisie detailhandel? Hopelijk zo snel mogelijk!
Hans Marchal/PCG

