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Bean|oording schri|elijke vragen ez artikel 41 Reglement van orde betre#ende
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Bijlageln)
B( beantwoording graag ons kenmerk en datum
vermelden.
Geachte heer Van 't Hof,
Op grond van adikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriqelijke vragen
gesteld over de ontwikkeling van de Hazeslinger.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Kunt u aangeven op welke termijn de haalbaarheidsstudie in
de Hazeslinger in Breukelen openbaar wordt?
het kader van de heron|ikkeling van
Antwoord 1
Ondermeer in het kader van het interne onderzoek naar de vermogenspositie van de gemeente naar
aanleiding van de herindeling hebben wij door een extern bureau een financieel-economische check
Iaten uitvoeren naar de voornaamste ruimtelijke projecten. Eén van deze ruimtelijke projecten betreft
het project Hazeslinger Breukelen. Deze |nancieel-economische check is eind februari afgerond en
van de resultaten en bevindingen is een rapport opgesteld. Dit rapport ''projectenscan gemeente
Stichtse Vechf', van 22 februari 2012. opgesteld door Fakton, heeft het college onlangs ter
kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd en maakte deel uit van de vergaderstukken van de
extra openbare werksessie van 14 mei 2012. Onder andere op basis van de uitkomsten van dit
rapport zal het vewolgtraject van de heron|ikkeling van de Hazeslinger worden bepaald. Wij
verwachten dat wij omstreeks oktober dit jaar de raad middels een raadsinformatiebrief hierover
kunnen informeren.
Hoogachtend,
Burgemeester en
namens hen,
Mevro r .J. van Hussel
afdeli g ger Ontwikkeling
k!',-
l
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Opmerkingen'.
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EZI Met bijlagen
â | Archief
I | Behandelend ambtenaar
I EEI
t .
M Met deze uitgaande brief is de zaak AFGEHANDELD.
(DIV ontvangt hierbij alle relevante stukken ter archivering)
EZ Met deze brief is de zaak NOG NIET AFGEHANDELD.
(Wij zenden de stukken retour naar de behandelend ambtenaar voor verdere afhandeling.)
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