LIJST SMOLDERS TILBURG

Motie Actueel
Geldverslindende Midi-soap van 2007 tot 2010
kreeg daarna ook nog eens een langdurige bittere nasmaak!
De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 6 maart 2017.

Constaterende dat:
 Eén v/d kopers van Midi op de VVD-kandidatenlijst staat voor de periode
2010-2014
 De toenmalige verantwoordelijke wethouder voor de verkoop van Midi ook op
diezelfde VVD-kandidatenlijst staat voor de periode 2010-2014.
 Onderhandelingen en het omstreden koopcontract gesloten zijn in die periode
2010-2014 .
 De strook grond naast Midi van 200 m2 (midden in de stad en destijds duur
betaald door de gemeente) wordt weggegeven aan kopers van Midi.
 Er in het koopcontract niet staat vermeld dat het pand aanvaard moet worden
in de huidige staat, dus incl. de bekende gebreken, iets wat je zeker verwacht
omdat het pand meer dan 10 miljoen euro heeft gekost en een paar jaar later
voor 1,3 miljoen euro wordt verkocht.
 De kopers van het Midi pand mogen onderverhuren en exploiteren terwijl de
eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden bij de notaris.
 De inventaris (roerende zaken) al 3 jaar gebruikt wordt door kopers.
 De gemeente aan de Bonheur-groep 309.000 euro moest betalen alleen al
voor het horecadeel.
 De gemeente kosten heeft gemaakt voor de geluidsproblemen (achterzijde).
Overwegende dat:
 De gemeente mogelijk nog meer kosten heeft moeten maken.
 Er sprake kan zijn van niet integer handelen dan wel vriendjespolitiek.
 Je zelfs de schijn van belangenverstrengeling niet moet willen hebben.
Spreekt uit;
De griffie opdracht te geven om onderzoek te laten doen of er sprake is van het
schenden van de bestuurlijke integriteit bij de verkoop van Midi en tevens te laten
onderzoeken of het hele verkoopproces vanaf 2013 wel deugdelijk is verlopen en
daarbij steeds wel het belang van de gemeente is gediend . (Bij voorkeur dit
onderzoek te laten doen door onafhankelijk bureau Kafi-Integrity omdat zij eerder
goed onderzoek hebben gedaan voor de raads-enquêtecommissie Midi in 2009.)
En gaat over tot de orde van de dag.
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