M13
Motie
(Onderzoek door Rekenkamercommissie Land van Cuijk naar Hansa)
De raad van de gemeente Boxmeer, in vergadering bijeen op 2 november 2016;
overwegende, dat
 de gemeente Boxmeer op 4 november 2009 met Hansa (3C Clinics Holding BV) een
overeenkomst heeft gesloten voor de bouw van een oncologisch ziekenhuis op de
Healthcampus Boxmeer (plangebied Sterckwijck);
 inmiddels alle B.V.’s onder het project in het voorjaar van 2015 failliet zijn verklaard;
 de gemeente Boxmeer ruim € 800.000,- voor de realisering van dit project betaalbaar
heeft gesteld aan deze BV’s;
 dat Hansa c.q Zernike Business Development BV al een aanbetaling hebben gedaan
voor de grond van € 392.000,- en € 128.485,20 aan leges hebben betaald voor de
omgevingsvergunningen.
 de gemeente Boxmeer veel ambtelijke uren heeft geïnvesteerd in dit project c.q. deze
BV’s;
 de curator spreekt van ‘onbehoorlijk bestuur’ door Hansa;
 er geen enkel perspectief is op realisatie van een oncologisch ziekenhuis door Hansa
c.q. Zernike Business Development BV;
 het college bij brief van 7 april 2016 aan Hansa Oncology Clinics BV een ultimatum
heeft gesteld en per 1 juli 2016 is verlopen en dit initiatief als afgerond wordt
beschouwd;
 de inwoners van de gemeente Boxmeer behoren te weten waarom dit bedrag is
geïnvesteerd en waarom dit niet geleid heeft tot de verwachte investering van Hansa;
gelet op de Gemeentewet en de Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk
2014;
verzoekt de Rekenkamercommissie Land van Cuijk:
te onderzoeken en in beeld te brengen welke rol alle partijen aan gemeentezijde hebben
gespeeld die de verplichtingen vanaf 2009 zijn aangegaan, hoe deze partijen in de loop
der jaren met die verplichting zijn omgegaan en de onderzoeksvraag samen met het
presidium nader te preciseren
en gaat over tot de orde van de dag.
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