
Van: Math. M.N. Knubben <cda@mathknubben.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 11:15 
Aan: griffie <griffie@Valkenburg.nl> 
CC: Math. M.N. Knubben <mathknubben@gmail.com> 
Onderwerp: Artikel 32-vragen aan het College met betrekking tot het ontbreken… 
 
Artikel 32-vragen aan het College met betrekking tot het ontbreken van informatie respectievelijk 
een voorstel aan de raad over een samenwerkingsovereenkomst met Negen BV. 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
 
Valkenburg aan de Geul, 4 februari 2022 
 
Leden van College,  
 
Met verbazing hebben wij via TV Valkenburg kennis genomen van een vijfjarige 
samenwerkingsovereenkomst met Sport- en Beweegbedrijf Negen.BV.  
Niets ten nadele van Negen BV, want die kennen we niet eens, maar verbazing vooral over het feit 
dat het college dan wel de verantwoordelijke wethouder de raad noch raadsadviescommissie hiervan 
op enigerlei wijze op de hoogte heeft gesteld: een handelwijze die we te zeerste afkeuren.  
 
Onze vragen:  
 

• Waarom moeten raads- en commissieleden via de media informatie vernemen over een 
maar liefst vijfjarige (zelfs een volgende raadsperiode overstijgende) overeenkomst met een 
partner die wij niet eens kennen?  

• Wat is de reden dat de verantwoordelijke wethouder In de commissievergadering van twee 
dagen geleden daar geen melding en uitleg aan heeft gegeven?  

• Waarom is de raad niet geinformeerd over het feit dat het college de 
combinatiefunctionarissen (verbonden aan de Polfermolen BV) plotseling elders 
onderbrengen en heeft dit te maken met het collegebeleid over de toekomst van de 
Polfermolen?  

• Wat zijn de afspraken met Negen BV en wat zijn de kosten verbonden aan deze 
samenwerking; en tevens: waarom is de raad niet in stelling gebracht om hier haar mening 
over te geven respectievelijk een besluit over te nemen?  

• In hoeverre zijn betrokken verenigingen en organisaties vooraf geinformeerd en 
geraadpleegd?  

• Is niet de raad In deze de bevoegde instantie en overschrijdt het college hier haar 
bevoegdheden?  

 
Wij verzoeken u om voor de laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode, mede gelet ook op de 
voor beantwoording geldende termijn, te reageren.  
 
Verblijfend namens de CDA-fractie,  
 
 
Math. Knubben, fractievoorzitter CDA Valkenburg aan de Geul 
 
 


