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Interpellatie 

 
Aan de voorzitter van de raad. 
 

 
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering bijeen op 19 mei 2014 
 

 
Onderwerp: Interpellatiedebat over De Viking 
 

 
Mede namens de gehele oppositie doe ik bij deze een spoedaanvraag voor een  interpellatiedebat 
tijdens de raadsbijeenkomst aanstaande maandag 19  mei. Dit debat heeft als onderwerp; de situatie 
rondom De Viking en het handelen van de betreffende wethouder. Het debat dient dan ook plaats te 

vinden  vóór de benoeming van het nieuwe college. 
 
Dringende vragen die D66, VVD, GroenLinks en PvdA onder andere hebben zijn: 

 Deze wethouder heeft geruime tijd geleden voor het eerst gehoord  over mogelijke  

problemen bij de Viking. Waarom loopt dit dossier al zo lang en heeft de  wethouder in het 

belang van de continuïteit van de speeltuin en het gemeenschapsgeld van de mensen in 

Geldrop-Mierlo niet  eerder en daadkrachtiger ingegrepen?  

 Waarom werd de Raad er pas zo laat geïnformeerd? Waarom kwam er pas na de 

gemeenteraadsverkiezingen echt beweging in het  onderzoek en in de aanpak? 

 Wat had de wethouder in zijn eigen ogen anders moeten doen om deze problematiek eerder 

tot een goed eind te kunnen brengen. 

 Er loopt nu een onderzoek. Kan de wethouder/college aangeven hoe het staat met het 

lopende onderzoek. Is de wethouder bereid om zijn consequenties te  trekken als blijkt dat er 

in bestuurlijk opzicht onvoldoende daadkrachtig  is opgetreden. 

 
 Ik wijs erop dat de PvdA eerder al vragen heeft gesteld over het  openstellen van deze speeltuin. 
 Ook vragen van SP zijn nog niet allemaal beantwoord. 
 
Graag ontvang ik snel uw bevestiging en update van de agenda van het  komende raadsplein. 
Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden. 
 

Indien nodig Toelichting 
 

 
Ondertekening en naam, 
 
Richard van de Burgt (PvdA), mede namens Ton van Happen(D66), Frits van de Mosselaar(VVD) en 
Niek Engbers (GroenLinks 

 


