HAARLEMMERMEERSE ACTIEVE POLITIEK

Motie: onderzoeken Major League Baseball
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 19 februari 2015.
Overwegende dat

•

Het college een rapport van de corporate controller aan de raad heeft aangeboden inzake Onderzoek kredietoverschrijding Pioniers I Major League Baseball;
Dit rapport feiten, gebeurtenissen en informatie in kaart brengt over de gang van zaken rondom de verplaatsing
van honkbalclub Pioniers en de realisatie van Major League Baseball (MLB);
Het rapport een aantal bevindingen en conclusies bevat en aanbevelingen doet aan het college;
Het rapport een aantal concrete adviezen geeft aan het college, waaronder
o Het uitvoeren van een contra-expertise op de bidbooks voor de MLB organisatie;
o Het doen van nader onderzoek en het nemen van maatregelen met betrekking tot de financiële situatie
van Stichting ETO;
Het college in haar brief aan de raad d.d. 5 februari 2015 (kenmerk 15.085258) aangeeft dat zij aan de corporate
controller heeft gevraagd om aanbevelingen ter verbetering van de aansturing van projecten, en de raad nader
te informeren over de aanpak van deze aanbevelingen.
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De raad van mening is dat ook onderzoek naar het aanbestedingstraject rondom de realisatie van het complex
van honkbalclub Pioniers moet worden uitgevoerd;
De raad van mening is dat bovengenoemde adviezen en aangekondigde onderzoeken snel moeten worden opgevolgd en na afronding met de raad moeten worden gedeeld en besproken;
De raad zorgvuldigheid in acht wil nemen en alsdan besluit of verder onderzoek in dit dossier noodzakelijk wordt
geacht;

Constaterende dat

Er door het college geen tijdpad is benoemd voor de afronding van alle genoemde onderzoeken en adviezen en
het bespreken van de uitkomsten met de raad;
De raad graag in samenhang de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken en adviezen bespreekt;

AA

•

N

•

EN

Spreekt uit dat

•

Draagt het college op:

•

Ervoor zorg te dragen dat de resultaten van genoemde onderzoeken voor 1 mei 2015 aan de raad gepresenteerd
worden;

en gaat over tot de orde van de dag.
HAP

