
STEDELIJKE COMMISSIE – Ingediende rondvragen – 18 november 2013 
 
Behandelwijze: 
       
 vragensteller onderwerp behandelwijze 
1 mevr. M.E.J.H. 

Kronenburg (PvdA) 
Verbouwing Primark en de gevolgen voor 
de warenmarkt 

Toegelaten. 

2 M.A. van Luttikhuizen 
(SP) en mevr. M. 
Visser-Voorn (fractie 
Margriet Visser) 

Onderzoek afdeling ICT Niet toegelaten. 

3 P.C.M. van der Vloet 
(fractie Peter van der 
Vloet) 

Tekorten Regio Twente Niet toegelaten. 

4 mevr. J.E.L. Futselaar 
(SP) 

Wachtlijst Jarabee Toegelaten. 

  
 
      
 vragensteller onderwerp  
1 mevr. M.E.J.H. 

Kronenburg (PvdA) 
Verbouwing Primark en de gevolgen voor de warenmarkt 
 
Bij toeval lekte afgelopen week uit dat de verbouwing van De Bijenkorf tot Primark 
voor marktondernemers een vervelend gevolg heeft. Na vertrek van De Bijenkorf 
gaat Primark in januari 2014 aan het werk in het pand. De verbouwing duurt een 
aantal maanden. De bouwplaats komt op het H.J. van Heekplein. Daarvoor wordt 
zo’n 17 meter brede voor het pand gelegen strook van het plein in beslag genomen 
en omheind met een hek of schutting. In aanmerking nemend dat daarvoor nog een 
looproute moet blijven tussen Raadhuisstraat en V&D/Kuipersdijk, zal de breedte 
waarschijnlijk nog meer zijn. Dit gaat ten koste van het oppervlak voor de 
warenmarkt. Het betekent dat marktondernemers moeten inschikken of tijdelijk 
moeten verhuizen naar een andere plek. 
Hierover de volgende vragen: 
 
1. Klopt het dat voor de duur van een aantal maanden een strook van ca. 17 meter 

voor het pand van Primark wordt gebruikt als bouwplaats en wordt afgezet met 
een hek of schutting en klopt het dat de marktondernemers hiervan niet op de 
hoogte waren? 

2. Is gezocht naar een alternatieve mogelijkheid voor de opslag van 
bouwmaterialen en voor bouwketen, zodat met veel minder ruimte voor het pand 
kan worden volstaan? 

3. Wat betekent een en ander voor de marktondernemers in deze zone en op welke 
wijze wordt met marktondernemers en marktbond overlegd over de aanstaande 
werkzaamheden, de gevolgen en een zo goed mogelijke aanpak ervan? 

 
2 M.A. van Luttikhuizen 

(SP) en mevr. M. 
Visser-Voorn (fractie 
Margriet Visser) 

Onderzoek afdeling ICT 
 
Naar aanleiding van de brief van de voorzitter van het college over het onderzoek 
van het bureau Berenschot naar de cultuur op de afdeling ICT van de gemeente 
Enschede stellen wij u de volgende vragen: 
 
1. In het rapport wordt gesteld dat er aanwijzingen  zijn van sexuele intimidatie. Een 

aantal van deze signalen is onderzocht, maar het beeld is dat er onvoldoende 
door het MT is gereageerd. Tevens geldt dit voor verschillende meldingen van 
integriteit. Waarom heeft hier geen adequaat onderzoek plaatsgevonden? 

2. Welke sancties zijn er getroffen tegen de plegers van seksuele intimidatie, het 
bespotten en kleineren van medewerkers en overtreders van de integriteit? Is 
daarvan aangifte gedaan voor nader justitieel onderzoek? 

3. Is het college bereid opdracht te geven tot een onderzoek door het bureau 
Berenschot naar de cultuur binnen de hele gemeentelijke organisatie? Zo nee, 
waarom niet? 

 



 
3 P.C.M. van der Vloet 

(fractie Peter van der 
Vloet) 

Tekorten Regio Twente 
 
In de Roskam van 15 nov. 2013 word ik verrast door het volgende bericht. "Tekorten 
lopen op in Regio Twente, snel over en uit voor 't samenwerkingsverband." Dit is 
voor mij aanleiding tot het stellen van de volgende vragen. 
 
1. Klopt het bericht dat de regio Twente afstevent op een financieel debacle? 
2. Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte? 
3. Wanneer komt het college met een volledige verantwoording en toekomst visie 

van de regio? 
 

4 mevr. J.E.L. Futselaar 
(SP) 

Wachtlijst Jarabee 
 
De SP fractie heeft vragen over het bericht in de Tubantia van maandag 18 
november. Er zouden 70 jongeren op een wachtlijst staan voor het jongerenpunt van 
Jarabee. Het gaat om verschillende projecten die om financiële reden geen jongeren 
meer kunnen opnemen. 
Uit het artikel blijkt niet  dat er een andere reden dan een financiële is dat de 
jongeren niet sneller geholpen kunnen worden door Jarabee. 
 
De SP heeft de volgende vragen: 
 
1. Is (was) de wethouder op de hoogte van de lange wachtlijst? Is de verwachting 

dat de wachtlijst in 2014 korter wordt of juist langer? 
2. Zijn er jongeren die op de wachtlijst staan die nu rondzwerven? 
3. Waarom heeft de wethouder de Raad niet geïnformeerd over de wachtlijst? 
 

 


