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Gera Gerritsen

Van: Joyce Le Comte

Verzonden: woensdag 26 april 2017 12:43

Aan: Wannink@djvl.nl

CC: Gera Gerritsen; Michiel van Poorten; Arjen Broekstra; Jasper Verstand; Juul Cornips

Onderwerp: Buurtcomité Doorwerth - jeugdherberg Kerklaan te Doorwerth

Geachte heer Wannink, 

 

Graag informeer ik u over de inmiddels door de griffie ondernomen stappen betreffende uw verzoek richting de 

raad inzake de Kerklaan Doorwerth.  

 

De e-mails met bijlagen zijn door de griffie in goede orde ontvangen, zowel die van 16 april als ook die van 24 april jl. 

 

In onze mail van 18 april jl. hebben we uw collega dhr. de Jong gemeld dat de brief onder de aandacht van de raad is 

gebracht, zodat de raadsleden op de hoogte zijn van uw verzoek. Eenzelfde mail met bijlage heeft u aan het college 

gericht, zodat ook het college op dat moment op de hoogte is van uw verzoek. 

 

Uw mail van 24 april jl. is ‘onverwijld in handen gesteld’ van het college ter afdoening. Het intrekken van een 

omgevingsvergunning is immers een college bevoegdheid en geen raadsbevoegdheid.  

 

Uw verzoek aan de raad is om het college op te dragen de omgevingsvergunning in te trekken.  

Hedenochtend (26 april) is in de agendacommissie afgesproken dat de betreffende mailwisseling op de agenda van 

de commissie Leefomgeving van dinsdag 16 mei a.s. wordt geplaatst als ingekomen stuk.  

Vervolgens wordt een en ander op agenda van de raadsvergadering van 31 mei a.s. geplaatst onder agendapunt: 

“Ingekomen stukken; brieven gericht aan de raad“.  

Het is aan de raad om te besluiten of en hoe hij aan uw verzoek wil voldoen. Dat kan bijvoorbeeld via een motie 

waarin de raad het college een opdracht geeft.  

  

Van de betrokken ambtenaar begreep ik dat het college over twee weken terugkomt op uw brief. De raad wordt dan 

uiteraard op de hoogte gesteld van de reactie van het college. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht. Als u vragen heeft, kunt u mij bereiken via het 

volgende telefoonnummer: 026 3348505. 

 

Vriendelijke groet, 

Joyce le Comte 

 

Raadsgriffier gemeente Renkum 

 

 

Van: Robert Wannink [mailto:Wannink@djvl.nl]  
Verzonden: maandag 24 april 2017 15:21 
Aan: griffie 
Onderwerp: buurtcomité Doorwerth - jeugdherberg Kerklaan te Doorwerth 
 

  

  

Geachte leden van de Gemeenteraad, geachte Griffier,  

  

Ik realiseer me dat u in de korte tijdspanne (vanaf 15 april jl.) nog geen besluiten heeft genomen ten aanzien van het 

verzoek, zoals gedaan in de bijlage. Ik vraag nogmaals wel uitdrukkelijk uw aandacht voor het verzoek.  
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Waar ik uw aandacht voor vraag is de urgentie van het probleem. Indien deze kwestie op zijn beloop gelaten wordt 

is de kans groot dat er snel een onhoudbare sitiuatie ontstaat. Het lijkt erop dat al snel de huisvesting van 

arbeidsmigrantie ter plaatse een feit zal zijn en er dus een fait accompli ontstaat, terwijl er nog belangrijke open 

eindjes bestaan die het college ertoe zouden moeten nopen om met de nodige aandacht en zorgvuldigheid in deze 

zaak te handelen, zoals verzocht.   

  

Gaarne verneem ik van u op korte termijn, doch uiterlijk woensdag a.s., op welke wijze u in deze zaak opereert, 

zodat cliënten niet met voldongen feiten worden geconfronteerd terwijl de besluitvorming hiaten en 

onvolkomenheden vertoont.  

  

Omdat mr. De Jong momenteel wegens vakantie afwezig is, ontvangt u deze email van ondergetekend. Vanaf 

maandag a.s. is mr. De Jong weer bereikbaar. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

Robert Wannink 

advocaat 
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Deze email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 

toegestaan.  

De Jong Van Leeuwen advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. 
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