
 

Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch 

           ’s-Hertogenbosch, 18 juni 2016   

Schriftelijke vragen art.33: Uitblijven bijdrage stichting 1522 aan bouwkosten 

Puthuis 

Geacht College, 
 
Op 17 december 2015 opende wethouder Van Olden samen met de Stichting 1522 feestelijk 
het Puthuis op de markt. De Stichting 1522 beloofde eerst de helft van de 
vierhonderdduizend euro bij te dragen die nodig was om de Put op deze manier te 
herbouwen. Later werd dit bedrag teruggebracht tot honderdduizend euro en ging de 
Stichting de inspanningsverplichting aan om die tweede honderdduizend euro alsnog in te 
zamelen. 
 
Nu bijna een half jaar na die feestelijke opening blijkt uit een bericht in het  Brabants 
Dagblad van 11 juni 2016 dat de stichting het toegezegde bedrag van honderdduizend euro 
nog steeds niet volledig heeft overgemaakt aan de gemeente. Van activiteiten om aan de 
inspanningsverplichting te kunnen voldoen heeft ook nog niemand iets gemerkt. Zoals 
gebruikelijk weigert de voorzitter van de stichting, Joop Thissen, elk commentaar op dit 
bericht.  
 
Deze gang van zaken brengt de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA tot de volgende 
vragen: 
 
1. Vindt het College, juist als de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA, dat Stichting 1522 het 
toegezegde bedrag prompt bij oplevering van de Put had moeten overmaken? 
 
2. Op welke manier heeft de gemeente Stichting 1522 in de het afgelopen jaar herinnerd aan 
haar verplichting het resterende bedrag over te maken? 
 
3. Op welke termijn denkt de gemeente het resterende bedrag alsnog te ontvangen? 
 
4. Welke maatregelen overweegt de gemeente als de toegezegde bijdrage van Stichting 
1522 nog langer uitblijft? 
 
5. Op welke manier heeft de gemeente Stichting 1522 herinnerd aan de 
inspanningsverplichting om nog eens honderdduizend euro in te zamelen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de fractie van GroenLinks 
Ufuk Kâhya 
 
namens de fractie van D66 
Mike van der Geld 
 
namens de fractie van PvdA 
Lisette van der Swaluw 


