Geacht college,
Betreft: verkoop Kumulusgebouw
Vragen ex artikel 48
In de media heeft onze fractie kunnen vernemen dat u het gebouw van Kumulus verkoopt.
Ondertussen heeft u een zwaar bezuinigingsplan aan de raad voorgelegd om op de muziekdanslessen etc. te bezuinigen. U weert zelfs mensen door een leeftijdsgrens van 21 jaar aan te
brengen. Uw plannen zullen uiteraard goed het mes in het aantal cursistenaantal zetten.
In het gebouw van Kumulus komt een luxehotel met 110 kamers met terras aan de Maas.
Vreemd is dat het college een bezuinigingsplan van Kumulus nog aan de raad moet voor
leggen en ondertussen al het gebouw verkoopt.
1. Stel voor dat de raad niet met het bezuinigingsplan aangaande Kumulus accoord gaat, en
het aantal lessen, leerlingen en leraren niet ingekrompen wordt, gaat de verhuizing dan nog
door?
2. Is het niet zo dat deze handelswijze van het college heel vreemd is door alvast het gebouw
te verkopen nog voor de Raad een besluit heeft genomen over het bezuinigsplan m.b.t.
Kumulus. Had u de verkoop van het gebouw niet aan de Raad moeten voorleggen en vooraf
toestemming moeten vragen om het verkooptraject op te starten?
3. Waarom moeten wij dit uit de media vernemen en niet via het college?
4. Welke huisvesting heeft u voor Kumulus en wat is het bedrag van de koopsom van het
gebouw, de aanpassingen etc?
5. Wanneer heeft u het personeel, ouders en leerlingen op de hoogte gesteld? Het zou toch
onfatsoenlijk zijn als u hun niet van te voren informeert, maar dat zij dit uit de media moeten
vernemen?
4. Wat is eigenlijk het doel van het college ? Bezuinigen of de wens dit gebouw te verkopen?
5. Wanneer gaat de verbouwing voor het hotel van start?
6. Is de komst van een nieuw hotel niet in strijd met de afspraken in ons hotel beleid?
7. Overvalt u straks ook de raad door het gebouw van het Natuurhistorisch museum achter
onze rug te koop te zetten?
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