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Vergaderdatum:  
 

18 december 2017 

Onderwerp vraag: 
 

Geheime afspraken speelpark Oud Valkeveen 

 
Edelachtbaar College, 
 
In de raadsvergadering van 13 december 2017 is het raadsvoorstel met nummer 337139 – 
Vermakelijkhedenretributie – aangenomen. Tevens is een amendement van VVD, GGM en GL aangenomen 
waarmee, onder amendering van het oorspronkelijke voorstel, het tarief van de vermakelijkhedenretributie 
op €0,60 werd gesteld. 
 
Naar aanleiding van deze besluiten, zijn wij door de eigenaar van speelpark Oud Valkeveen per email op de 
hoogte gebracht van het bestaan van geheime afspraken in dit dossier. Deze afspraken zouden de uitkomst 
zijn van een lang onderhandelingstraject waar ook de gemeente Huizen nadrukkelijk bij betrokken was 
geweest. Samengevat zou het daarbij gaan om, volgens de email-correspondentie, overeenstemming over 
het raadsvoorstel vermalijkhedenretributie, met daarin als alternatief een tariefstelling van €0,00, waarmee 
de retributie feitelijk van tafel was, hetgeen door de wethouder bevestigd zou worden. In ruil hiervoor zou 
naar verluidt het speelpark meer actief worden op onderdelen van het sociaal domein. 
 
Naar verluidt zou wethouder Franx hebben aangegeven een meerderheid in de raad te hebben voor dit 
scenario en er zo voor kunnen instaan dat deze uitkomst, het aannemen van het oorspronkelijke voorstel 
door een meerderheid van de raad, geborgd was. 
 
Dit brengt de fractie van de PvdA tot de volgende vragen die wij graag in het mondeling vragenuur van 18 
december beantwoord krijgen: 
 

1. Is het juist dat er tussen de gemeente Gooise Meren, de gemeente Huizen en het speelpark Oud 
Valkeveen geheime, in ieder geval niet openbare, afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de 
invoering van de vermakelijkhedenretributie? 
 

2. Wat was de inhoud van deze kaderafspraken? 
 

3. Uit de eerder genoemde emailwisseling blijkt dat er onderdelen van de afspraken vooralsnog niet 
genoemd mochten worden omdat dit niet opportuun zou zijn of vragen zou oproepen. Zo staat er te 
lezen: “De weghalingen zijn vooral om vragen over onderbouwing e.d. te voorkomen. Schijnt 
ingewikkeld te kunnen zijn.” en in een andere email “Ik zou dat vervoer nu even niet noemen (kunnen we 
natuurlijk wel verder over praten). We zitten aan het slot van een participatietraject met de buurt waarin 
het over andere oplossingen is gegaan. Zou nu een hoop verwarring geven en commotie waarom ze er 
niet bij betrokken zijn denk ik.” Is het gebruikelijk dat relevante onderdelen worden weggelaten omdat 
deze niet goed zouden uitkomen en/of lastige vragen zouden oproepen? 
 

4. Kan de wethouder de uitspraak “We zijn hier verder bezig met de andere partijen en het bedenken van 
een lijn voor woensdagavond bij de raad.” duiden? Waarom was het noodzakelijk een ‘lijn voor 
woensdagavond in de raad’ te bedenken, terwijl er een klip en klaar raadsvoorstel lag? 
 

5. Is het juist zoals in de emailwisseling te lezen staat dat de wethouder zich verzekerd had van de steun 
van CDA en GL en daarmee een meerderheid in de raad voor zijn oorspronkelijke voorstel? 
 



6. Het amendement van VVD, GGM en GL stond haaks op de gemaakte afspraken doordat het de facto 
een herstel van het oude voorstel, met een tarief van €0,60 betrof. Waarom heeft de wethouder in de 
raadsvergadering dit amendement, wetend dat het strijdig was met de afspraken die hij gemaakt 
had, niet nadrukkelijk ontraden waarbij hij tevens had kunnen aangeven dat er overeenstemming 
was met het speelpark over de uitvoering van de vermakelijkhedenretributie? 
 

7. Waarom is de raad (of in ieder geval niet alle fracties, waaronder fractie van de PvdA) niet of niet 
volledig geïnformeerd door de wethouder over het bestaan van deze afspraken, de inhoud en de 
gevolgen daarvan voor het voorstel? 

 
Uw antwoorden zien wij graag tegemoet in de raadsvergadering van 18 december. 
 

 
 
 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Lars Voskuil - PvdA 
 

 


