
Te versturen aan college B&W via: griffie@middelburg.nl  met kopie aan raadsleden 

 

Nieuw- en Sint Joosland, 30 maart 2020 

 

Verzoek uitstel uitbrengen adviezen Trekdijk n.a.v. motie LPM 20-33 van 5 maart 2020 

 

Geacht college van B&W, 

 

N.a.v. een op 19 maart jl. gedaan verzoek om uitstel, in verband met de beperkingen waar we momenteel door 

de coronacrisis mee worden geconfronteerd, is ons namens het college op 25 maart jl. het volgende 

geantwoord: 

 

In het Collegeoverleg is afgesproken dat het, gezien de huidige coronaperikelen, verstandig is om het vaststellen 

van de herziene exploitatieopzet los te koppelen van jullie aanvullend onderzoek. Zo brengen we de gemeente 

niet in de problemen als de accountant toch wil dat we afboeken, en kunnen we jullie meer tijd geven. Het 

voorstel is nu om de gewijzigde exploitatieopzet vast te stellen in de Raad van 28 mei a.s. en jullie te vragen de 

adviezen/aanpassingen voor 1 mei in te dienen. Als dat leidt tot aanpassingen van de exploitatieopzet, dan kan 

dat in de Raad van juni of augustus d.m.v. een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. 

 

De werkgroep Trekdijk heeft in onderling beraad besloten dat ze, gegeven de huidige beperkingen vanwege het 

coronavirus, onvoldoende kan functioneren. Hierdoor is ze niet in staat om noodzakelijk onderzoek te doen 

t.b.v. de uit te brengen adviezen binnen de door het college gestelde termijn van 1 mei a.s.   

 

Op dit moment zitten twee leden van de werkgroep in quarantaine en is een derde lid ziek. Daarbij komt dat 

drie van de leden tot de zogenaamde risicogroep behoren en hebben aangegeven zich strikt aan de van 

overheidswege uitgebrachte adviezen te houden. 

 

We hebben bovendien geconcludeerd dat er onvoldoende kennis van het internet en sociale media is om via 

dat middel doeltreffend met andere partijen te communiceren.  

 

We verzoeken het college om de werkgroep uitstel te verlenen tot minimaal één maand nadat de beperkende 

maatregelen zodanig zijn versoepeld dat constructief overleg met marktpartijen mogelijk is en een 

representatieve draagvlakpeiling van de achterban (inwoners van Nieuw- en St. Joosland) is te organiseren.  

Dit laatste kan volgens de werkgroep alleen door persoonlijk contact met de inwoners. 

 

De leden van werkgroep Trekdijk zijn er van overtuigd dat het college begrip heeft voor onze situatie en zien 

uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de leden van de werkgroep Trekdijk 

 

John de Rijke, voorzitter 


