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Met verwerking van de gemaakte opmerkingen van het college kan de brief aan
Islamitisch Centrum worden verzonden.(N)
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Beste heer Asfad,

Met uw mail van 16 juli 2021 vraagt u wederom hulp aan het college van B&W bij de realisatie van
een cultureel centrum voor de Islamitische gemeenschap. Daarom vraagt u om de wensen en
behoeften op te nemen in de bouwplannen en bouwprojecten binnen gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente kan uw wensen en behoefte niet op laten nemen in plannen van projectontwikkelaars.
Vanuit het gelijkheidsbeginsel kan de gemeente het ICSV niet aanbevelen boven anderen die ook op
zoek zijn naar woningen of huisvesting.
In de kadernota vastgoed is vastgesteld dat het verhuren van maatschappelijk vastgoed geen
kerntaak is van Gemeente Stichtse Vecht.
Het college antwoordt niet positief op uw verzoek om opnieuw met u in gesprek te gaan. In eerdere
gesprekken en schriftelijk hebben we duidelijk gemaakt dat de gemeente geen rol heeft bij de
realisatie van een cultureel centrum voor de Islamitische gemeenschap.
Wij vertrouwen erop dat wij u met dit antwoord voldoende duidelijk hebben gemaakt dat gemeente
Stichtse Vecht u niet kan helpen met uw huisvestingsvraagstuk. Namens het college wensen wij u
succes bij het vinden van een passende oplossing.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

drs. A.J.H.T.H. Reinders
burgemeester

drs. F.J. Halsema
gemeentesecretaris
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Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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