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Bijlagen
1. vragen fractie Leefbaar Huizen
2. concept- beantwoordingsbrief

Uitvoering en evaluatie
Indien uw college instemt met dit voorstel wordt de brief verstuurd.

Argumentatie
Met deze brief worden de op 2 maart jl. per mail gestelde vragen door de fractie Leefbaar Huizen 
beantwoord (bijlage 2).

Aanleiding
Op 2 maart jl. ontvingen wij per mail de fractie Leefbaar Huizen gestelde raadsvragen over het 
aanbieden van de Regionale Detailhandelsvisie aan de raad, de aanpak om leegstand te voorkomen 
en de stand van zaken voor het uitvoeren van het actieprogramma (bijlage 1)

De beantwoording van de vragen vindt plaats overeenkomstig artikel 47 van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015. Dat betekent dat de vragen 
schriftelijk binnen 30 dagen worden beantwoord, de beantwoording in afschrift aan alle raadsleden 
wordt gezonden (via de griffier) en de vragen en beantwoording worden geagendeerd voor de eerst 
volgende raadsvergadering.

NB. Met de Regionale Detailhandelsvisie heeft u op 18 december 2019 ingestemd. Door middel van 
het overzicht van openbare conform besluiten hebben wij de raad middels raadsinformatie van week 1 
van 2020 laten weten dat is ingestemd met de Regionale Detailhandelsvisie, echter is verzuimd deze 
mededeling aan de commissie Fysiek Domein te sturen. Uiteraard had dit wel moeten gebeuren Voor 
het voorgaande is dan ook excuses aangeboden in de brief.


