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Geacht College 

 

Op 18 april 2017 hebben wij van u nadere antwoorden gekregen op onze vragen van artikel 61 Gieterij 

Drunen. In dat kader hebben wij de volgende vragen. 

1. Ben u het met ons eens dat de beantwoording van onze eerste artikel 61 vragen over het 

faillissement van de Gieterij Drunen onvolledig is?  

 

2. Bent u het met ons eens dat u bij de beantwoording van de vragen ons zeker had moeten 

informeren over het feit dat u de erfpachtovereenkomst met de Gieterij Drunen niet juist heeft 

opgezegd? Kunt u ons aangeven waarom u in eerste instantie ons hierover niet hebt geïnformeerd? 

 

Betaling erfpachtcanon. Wij hebben geen antwoord gekregen op de vraag of de erfpachtcanon 

verschuldigd over de periode na faillissementsdatum een boedelschuld is. 

3. Graag een overzicht van de ingediende vordering(en) bij de curator (per periode – voor en na 

faillissement) 

 

4. Kunt u ons uitleggen waarom de bank een preferentie heeft ten aanzien van de huuropbrengsten na 

faillissementsdatum (pandrecht is naar onze mening niet van toepassing op huuropbrengsten 

verschuldigd na faillissementsdatum)?  

 

5. Indien de bank geen preferentie heeft ten aanzien van de huuropbrengsten (boedelopbrengsten), 

bent u het dan met ons eens dat kans groot is dat uit de boedel geld overblijft voor concurrente 

schuldeisers (gezien de maandelijkse huuropbrengsten)? 

 

6. Heeft de gemeente met een deskundige contact gehad over het opzeggen van de 

erfpachtovereenkomst en de financiële gevolgen van het faillissement van Gieterij Drunen? Zo 

niet, waarom niet? De belangen zijn namelijk groot. Zo ja, graag inzage in het advies van de 

deskundige. Indien nadien nog advies is ingewonnen bij een deskundige, zouden wij graag inzage 

daarin krijgen.  
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7. Bij de beantwoording op onze aanvullende vraag over de relatie tussen de gemeente en de bank 

geeft u aan dat de vordering en overige zaken op dit moment onderwerp van gesprek zijn en daar 

wilt u nu nog geen verdere mededelingen over doen. Wij verzoeken u vriendelijk hierover ons toch 

te informeren, al dan niet vertrouwelijk. Temeer omdat u in de eerste beantwoording in feite aangaf 

dat alles in kannen en kruiken was met de bank, terwijl in het faillissementsverslag van de curator 

blijkt dat dit niet het geval was. Wij verzoeken u duidelijkheid te geven. 

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, 

met vriendelijk groet, 

 

L. van der Heijden 

Raadslid Heusden Transparant 


