
 

 
  
 
 
 
 

Aan:   De heer H. Alberse, voorzitter van de gemeenteraad Oude IJsselstreek 
C.c.:   Collegeleden, raadsleden, fractie assistenten en griffie medewerkers 
Van:   Fractie CDA en fractie D66 
Datum: 8 december 2010  
Onderwerp Verzoek tot extra openbare raadsvergadering voor het kerstreces inzake  

DRU-fabriek 
 
 

 
Geachte voorzitter, 
 
Met dit schrijven verzoeken de fracties van CDA en D66 u om nog voor het kerstreces een 
extra openbare raadsvergadering in te lassen conform artikel 17 van de gemeentewet.  
 
De fracties van CDA en D66 maken zich grote zorgen over de financiële situatie van de 
DRU-fabriek. Daarnaast zijn beide fracties ontevreden over de trage en gebrekkige 
informatievoorziening en handelwijze van het college over deze kwestie.  
 
De fracties van CDA en D66 vinden de kwestie dermate urgent dat wij nog voor het 
kerstreces opheldering van het college vragen over het ontstaan van de financiële situatie 
van de DRU–fabriek. Daarnaast willen wij ook reële scenario’s zien voor de 
levensvatbaarheid van de DRU-fabriek in de toekomst. De raad heeft een controlerende taak 
en daarmee ook de verantwoordelijkheid hier goed uitvoering aan te geven. Op grond van de 
huidige informatie is dit onvoldoende. Mede gezien de maatschappelijke onvrede die 
recentelijk door de berichtgeving inzake de DRU is ontstaan en de toenemende 
imagoschade van de gemeente en de DRU-fabriek willen wij zo spoedig mogelijk een extra 
raadsvergadering. 
 
Een suggestie van onze zijde voor een datum is volgende week donderdag 16 december 
voorafgaand aan de raadsrotonde. Wij vernemen van u graag de locatie en tijdstip van deze 
extra openbare raadsvergadering bij voorkeur zo snel mogelijk, in ieder geval maximaal 
binnen 8 dagen na dit verzoek (artikel 12 RVO). Indien u zich kunt vinden in de voorgestelde 
datum verzoeken wij u zo spoedig mogelijk een oproep te verzenden aan de raadsleden.  
 
Vertrouwende op een correcte afwikkeling van ons verzoek verblijven wij, 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
namens de fractie CDA, Peter van de Wardt, fractievoorzitter 
 
 
namens de fractie D66, Claudia Beumer, fractievoorzitter 


