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 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 

 

 

Nummer:  2012 - 148 
 

 

Datum:  4 september 2012 
 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad 
 

Steller vragen:  + de Lijst Schulten 
 

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) 
 

Aan:  B&W van Amersfoort, ter attentie van de burgemeester, de heer L.M.M. Bolsius               

          

Geachte heer L.M.M. Bolsius, 

  

Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de 

volgende vragen aan het College van B&W stellen. 

 

Onderwerp: Side letters bij lopende en potentiële Contracten enz. 
 

Inleiding:   

 

In Amersfoort staan de vele financiële c.q. juridische Contracten ( Contracten rondom 

Vathorst, Vathorst-West, Vathorst-Noord, de Laak-zone, Podium, met diverse 

ProjectOntwikkelaars, en met diverse Aannemersbedrijven enz. enz.) enorm "onder druk". 

 

De huidige economische crisis maakt de zaak er in Amersfoort niet beter op. 

 

Het is in Amersfoort al vele jaren de gewoonte, om naast de officiële openbare contracten, 

dat Het College en/of individuele College Leden en/of Sector Directeuren ook nog z.g. 

"Side-Letters" met markt/ contract-partijen afsloten ( nog steeds afsluiten ? ) 

 
Bovenstaande levert voor de BPA - samen met de Lijst Schulten - de volgende vragen op: 

 
1. Is het College op de hoogte van bovenstaande situatie ? 

 

2. Wil het College ons informeren of er, en zo ja welke, zogenaamde "Side Letters" bestaan voor:  

 

1) Het Eemplein  

2) Het Eemhuis  

3) Oliemolenkwartier  

4) Zonnehofgebied 

5) Leusderweg ( Albert Heijn enz.) 
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6) Kop van het Gildenkwartier 

7) Lichtenberg 

8) Elisabethlocatie 

9) Spoorwegen / Wagenwerkplaats 

10) Hogeweg / Nieuwbouw Zwembad / Sportcomplex 

11) Hogeweg / grondexploitatie 

12) Randenbroek Zuid 

13) ABC school Liendert incl. grondexploitatie 

14) Strategisch Vastgoed 

15) Maatweg gebied 

16) Kop van Isselt 

17) Laakzone 

18) Park Randenbroek 

19) Herbouw Elleboogkerk 

20) Westelijke ontsluiting 

21) Kersenbaan 

22) De Wieken - Noord en Zuid 

23) Bedrijvenpark Vathorst 

24) Deelneming Podium 

25) Deelneming CSG Eemkwartier 

26) Ontwikkelings Bedrijf Vathorst ( OBV ) 

27) Renovatie Stadhuis 

28) alle andere relevante "Side Letters van projecten. 

 

3. En zo ja, wanneer denkt het College de Gemeenteraad van de Inhoud van al deze "Side Letters" 

op de hoogte te gaan stellen ? 

4. Is het College met ons van mening dat de Gemeenteraad, als hoogste orgaan in Amersfoort - 

naast de Officiële Contracten, ook steeds van te voren op de hoogte met zijn van de z.g. "Side 

Letters" ? 

5. Zo ja, waarom kent de huidige gemeenteraad de bestaande "Side Letters"niet ? 

6. Zo nee, waarom niet ? ( Graag uitgebreid motiveren )  

 

 
 

In afwachting van uw beantwoording,  

 

namens de Burger Partij Amersfoort (BPA) 

 

Hans van Wegen, fractievoorzitter. 

 
 

 



Gemeente Amersfoort 
 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
Reglement van orde van de Raad 2011 

 
   Docs   4192608 
______________________________________________________________________________________ 

 
Nummer: 2012-148 
Vragen van raadslid Hans van Wegen (BPA) en Ruud Schulten (Lijst Schulten),  
over “Side letters bij lopende en potentiële contracten enz.”, gedaan overeenkomstig het 
Reglement van orde van de Raad 2011, ontvangen  4 september 2012. 
   
ANTWOORD van het College, verzonden dd. 25 september 2012 

 
 
INLEIDING 
 
In Amersfoort staan de vele financiële c.q. juridische Contracten ( Contracten rondom Vathorst, 
Vathorst-West, Vathorst-Noord, de Laak-zone, Podium, met diverse ProjectOntwikkelaars, en met 
diverse Aannemersbedrijven enz. enz.) enorm "onder druk". 
 
De huidige economische crisis maakt de zaak er in Amersfoort niet beter op. 
 
Het is in Amersfoort al vele jaren de gewoonte, om naast de officiële openbare contracten, dat Het 
College en/of individuele College Leden en/of Sector Directeuren ook nog z.g. "Side-Letters" met 
markt/ contract-partijen afsloten ( nog steeds afsluiten ? ) 
 
Bovenstaande levert voor de BPA - samen met de Lijst Schulten - de volgende vragen op: 
 
Vraag 1: 
Is het College op de hoogte van bovenstaande situatie ? 

 
Antwoord 1: 
Wij herkennen ons niet in de door u geschetste werkwijze.  
Ter toelichting: Een “Side Letter” wordt gebruikt om een bestaande niet geheime overeenkomst te 
concretiseren, aan te vullen of te wijzigen. Een “Side letter” heeft (vaak) een geheim karakter.  
Wij maken in die zin geen gebruik van Side Letters. Indien wij een overeenkomst concretiseren, 
aanvullen of wijzigen dan krijgt de daartoe strekkende overeenkomst hetzelfde openbare karakter 
als de bestaande overeenkomst. 
 
 
Vraag 2: 
Wil het College ons informeren of er, en zo ja welke, zogenaamde "Side Letters" bestaan voor:  

1) Het Eemplein  
2) Het Eemhuis  
3) Oliemolenkwartier  
4) Zonnehofgebied 
5) Leusderweg ( Albert Heijn enz.) 
6) Kop van het Gildenkwartier 
7) Lichtenberg 
8) Elisabethlocatie 
9) Spoorwegen / Wagenwerkplaats 
10) Hogeweg / Nieuwbouw Zwembad / Sportcomplex 
11) Hogeweg / grondexploitatie 
12) Randenbroek Zuid 
13) ABC school Liendert incl. grondexploitatie 
14) Strategisch Vastgoed 
15) Maatweg gebied 
16) Kop van Isselt 
17) Laakzone 



18) Park Randenbroek 
19) Herbouw Elleboogkerk 
20) Westelijke ontsluiting 
21) Kersenbaan 
22) De Wieken - Noord en Zuid 
23) Bedrijvenpark Vathorst 
24) Deelneming Podium 
25) Deelneming CSG Eemkwartier 
26) Ontwikkelings Bedrijf Vathorst ( OBV ) 
27) Renovatie Stadhuis 
28) alle andere relevante "Side Letters van projecten. 
 

Antwoord 2: 
Zoals bij antwoord 1 aangegeven, maken wij geen gebruik van “Side Letters”.  
 
 
Vraag 3: 
En zo ja, wanneer denkt het College de Gemeenteraad van de Inhoud van al deze "Side Letters" op 
de hoogte te gaan stellen ? 
 
Antwoord 3: 
Gelet op de antwoorden 1 en 2, is deze vraag niet meer relevant. 
 
 
Vraag 4: 
Is het College met ons van mening dat de Gemeenteraad, als hoogste orgaan in Amersfoort - naast 
de Officiële Contracten, ook steeds van te voren op de hoogte met zijn van de z.g. "Side Letters" ? 
 
Antwoord 4:  
Deze vraag gaat er van uit dat wij gebruik maken van “Side Letters”.  
Zoals bij antwoord 1 aangegeven, maken wij geen gebruik van “Side letters”. Zo wij al gebruik 
zouden maken van “Side Letters”, behoort het aangaan daarvan tot de bevoegdheid van het 
college. De gemeenteraad wordt daarover geïnformeerd indien een dergelijke “Side Letter” 
ingrijpende gevolgen zou hebben voor de gemeente (art. 169 Gemeentewet).   
 
 
Vraag 5: 
Zo ja, waarom kent de huidige gemeenteraad de bestaande "Side Letters"niet ? 
 
Antwoord 5: 
Zie antwoord 1.  
 
 
Vraag 6: 
Zo nee, waarom niet ? ( Graag uitgebreid motiveren )  
 
Antwoord 6: 
Gelet op antwoord 5, is deze vraag niet meer relevant. 
 


