
Geachte griffie, voorzitter van de raad,

De fracties van D66 en Partij Spaarnestad ( en verder wie zich daarbij aan sluit
) verzoeken u voor de raadsvergadering van 30 oktober aanstaande, of indien de
agenda dat niet toelaat op de maandag of dinsdag daar aan voorafgaand, een
spoeddebat te houden aangaande de gang van zaken rond de betaald voetbal
organisatie HFC.

Als motivatie voeren wij aan:
er zijn redenen om aan te nemen dat de informatie die het college aan de
gemeenteraad en later aan de raadscommissie heeft verstrekt onjuist, en in ieder
geval verre van volledig is geweest
op basis van informatie die wij dus niet van het college hebben mogen ontvangen,
achten wij het noodzakelijk dat er een debat plaatsvindt.
Aangezien wij niet kunnen uitsluiten dat dit debat, gegeven de financiele
positie van zowel de gemeente Haarlem als die van de BVO HFC, aanleiding geeft
tot het treffen van financiële voorzieningen, achten wij het noodzakelijk dat
dit spoeddebat in ieder geval vóór de behandeling van de begroting wordt
gehouden.
Verder vragen wij u de raad te verzoeken dit debat bij aanvang van de
raadsvergadering te agenderen.
Wij roepen het college met nadruk op om, los van procedurele overwegingen
volgend uit het delegatie- en mandateringsbesluit, alle stukken,
correspondentie et cetera die bij dat debat van belang kan zijn, voor zover niet
ter kennisgeving aan de raad gezonden, terstond aan de raad te versrtekken.
Opdat het debat op feitelijke gronden kan worden gevoerd, in het belang van alle
betrokkenen. Te weten:
correspondentie tussen Fortress en de gemeente Haarlem
gespreksnotities van vergaderingen tussen Fortress en de gemeente Haarlem
correspondentie tussen HFC en de gemeente Haarlem
gespreksnotities van vergaderingen tussen HFC en de gemeente Haarlem
Graag ontvangen wij deze stukken zo spoedig mogelijk, doch in elk geval maandag
27 oktober, 16:00 uur opdat fractieberaad mogelijk zal zijn en de
interpellatievragen en -moties feitelijk correct kunnen worden ingediend. Voor
de goede orde: de indieners (en eventuele mede-indieners) delen de wens tot het
houden van een spoeddebat, niet meer, niet minder.

Bij voorbaat dank,

vr groet,

Fedde Reeskamp
D66

Cees de Vries
Partij Spaarnestad

griffiebureau schreef:

Goedemiddag,

bijgaand stuur ik u een verzoek van D66 tot een interpellatiedebat te houden
tijdens de Raad van 30 oktober.

Groeten,
Karin Duin
griffiebureau
511.3034

---------------------- <<<<>>>> --------------------------

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de
geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan
op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.



Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van
dit bericht geen rechten worden ontleend.

Onderwerp:
verzoek tot interpellatiedebat HFC 1- informatievoorziening aan de raad, 2-Jan
Gijzenkade, 3-Oostpoort
Van:
Fedde Reeskamp < fedde@reeskamp.nl > ( mailto:fedde@reeskamp.nl )
Datum:
Fri, 17 Oct 2008 15:21:37 +0200
Aan:
griffiebureau < griffiebureau@haarlem.nl > ( mailto:griffiebureau@haarlem.nl
), Ben Nijman griffier < bnijman@haarlem.nl > ( mailto:bnijman@haarlem.nl )

Aan:
griffiebureau < griffiebureau@haarlem.nl > ( mailto:griffiebureau@haarlem.nl
), Ben Nijman griffier < bnijman@haarlem.nl > ( mailto:bnijman@haarlem.nl )
CC:
Pieter-Anne Wever < pieteranne@tomaatnet.nl > ( mailto:pieteranne@tomaatnet.nl
), Jeroen Fritz < jeroen@jeroenfritz.nl > ( mailto:jeroen@jeroenfritz.nl ),
Tenda Hoffmans < t.hoffmans@planet.nl > ( mailto:t.hoffmans@planet.nl ),
Denise Eikelenboom < denise@deniseeikelenboom.nl > (
mailto:denise@deniseeikelenboom.nl ), MArianne Blaauboer <
mblaauboer@haarlem.nl > ( mailto:mblaauboer@haarlem.nl ), Stefan Hikspoors <
shikspoors@hotmail.com > ( mailto:shikspoors@hotmail.com ), Dilia Leitner <
dilialeitner@gmail.com > ( mailto:dilialeitner@gmail.com ),
haarlemsbouwplannen < haarlemsbouwplannen@xs4all.nl > (
mailto:haarlemsbouwplannen@xs4all.nl ), Wim Catsman CDA < wacatsman@antenna.nl
> ( mailto:wacatsman@antenna.nl ), Jur Visser < juurvisser@hotmail.com > (
mailto:juurvisser@hotmail.com ), Oktay Özcan PvdA < ozoh@planet.nl > (
mailto:ozoh@planet.nl ), Moussa Aynan < aynan73@hotmail.com > (
mailto:aynan73@hotmail.com ), Cees Wiersma < c.cvwiersma@chello.nl > (
mailto:c.cvwiersma@chello.nl ), Kees Nagtegaal < c.j.nagtegaal@hotmail.com > (
mailto:c.j.nagtegaal@hotmail.com ), Cees de Vries dV < c.a.s.de.vries@12move.nl
> ( mailto:c.a.s.de.vries@12move.nl ), Frank Visser < fcvisser@planet.nl > (
mailto:fcvisser@planet.nl ), Arjen Overbeek PvdA < aoverbeek@pvda.nl > (
mailto:aoverbeek@pvda.nl ), Jan Nieuwenburg < jnieuwenburg@haarlem.nl > (
mailto:jnieuwenburg@haarlem.nl ), Bernt Schneiders < bschneiders@haarlem.nl > (
mailto:bschneiders@haarlem.nl ), Cees de Vries dV < c.a.s.de.vries@12move.nl >
( mailto:c.a.s.de.vries@12move.nl )


