
                                                                                         
 
 

 

Averlo, 24 mei 2014 
 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Deventer 
Postbus 5000 
7400 GC DEVENTER 
 

 

 

 

Betreft: 

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van Deventer (ex artikel 45 RvO)  

m.b.t. verkoop van de Scheg 

 

Geacht college, 

 

De fractie van Deventer Belang heeft bij het lezen van de nota betreffende ontwikkeling 

grondstukken en verkoop aan de Holterweg, een document aangetroffen wat ons met stomheid 

heeft geslagen.  

 

In die bewuste bijlage wordt door de ontwikkelaar De Goldenborgh II gewezen op meerdere 

gesprekken die zijn gevoerd met de heer Hartogh Heys en anderen over onder andere de Scheg zelf. 

Er wordt gesteld dat zij interesse hebben getoond in de aankoop van de Scheg zelf maar dat hen bij 

een vervolg bespreking in het stadhuis vervolgens is medegedeeld dat een eventuele verkoop van de 

Scheg geen optie zou zijn.  

 

U begrijpt dat een dergelijk inhoud ons volledig heeft verrast. Zeker ook door de genoemde 

tijdstippen in de brief. De brief dateert van september 2013 en het gesprek over de “mogelijke”koop 

van de Scheg dateert van juni 2013.  

 

De fractie van Deventer Belang heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen aan het 

College: 

 

1.  Heeft het college, tussen dat gesprek in juni 2013 en augustus 2013 een besluit  

               genomen na het gesprek met de Goldenborgh II om de Scheg niet te verkopen?    

               En zo ja waarom is de raad over een dergelijk besluit niet geïnformeerd? 

 

2. Als het college niet een dergelijk besluit heeft genomen, wie heeft dan aan de heer  

        Arentsen opdracht geven om mede te delen dat de Scheg verkoop geen optie zou  

               zijn?   

  

3. Deelt het college onze mening dat indien zich een partij meldt als serieuze  

        kandidaat om een dergelijke aankoop te willen doen u dat te allen tijde moet   

        voorleggen aan de gemeenteraad als optie om te overwegen? Dat u in deze,  

        tenminste tijdig de raad had moeten informeren over deze ontwikkeling? En dat  

        tijdig, in deze, zomer 2013 betekend zou hebben?  

 

4. Deelt het college onze mening dat een eventuele verkoop van de Scheg een    



        aanzienlijk financieel verschil zou kunnen maken in de begroting van Deventer?  

 

5. Deelt het college onze mening dat  een eventuele verkoop van de Scheg een direct  

        gevolg zou kunnen hebben om eventuele bezuinigingen anders in te vullen of  

        achterwege te laten mocht een dergelijke verkoop wel plaats vinden? 

 

6.     Is dit onderwerp en een eventuele verkoop gespreksonderdeel geweest van de recente  

        Coalitie onderhandelingen? En zo ja, zijn daar afspraken over gemaakt? 

 

 

Met vriendelijke politieke groeten,  

namens de fractie van Deventer Belang,  

 

Bert Kleine Schaars,  

semsplace@planet.nl  

telefoon 0613224033 of 0570 53 28 91 


