17 april 2015 om 00:18
Hallo Ronald,
Ik wil graag een weergave van de werkelijkheid geven en heb om die reden een paar vragen aangaande de extra kosten die
worden gemaakt bij de realisatie van de Pluk.
1. Er wordt gesproken onder de kop opgedragen meerwerk voor november 2014 van € 23.143,- voor de uitbreiding
keukenruimtes MFC. Iets verder is nog eens € 100.000,- gereserveerd voor o.a. een professionelere keuken voor
het Grand Café. Ik ga ervan uit dat het hier om dezelfde keuken gaat en ben benieuwd welk deel hiervan t.b.v. het
café is. Mag ik concluderen dat de stichting dit café gaat exploiteren. Is er een bedrijfsplan wat een dergelijke
investering rechtvaardigt en kun je mij dit plan sturen?
2. Veel van de opgevoerde bedragen horen niet thuis onder de kop meerwerk t.b.v het project MFC/ECG maar zijn
uitgevoerd voor de toekomstige bewoners. Hoeveel zal uiteindelijk bij hen in rekening gebracht worden, graag
gespecificeerd per huurder?
3. Theaterverlichting in grote zaal volgens mij t.b.v van Lingefilm. Betalen zij de rekening, wordt dit een éénmalige
subsidie voor Lingefilm of wordt dit meegenomen in de stichtingskosten van het MFC/ECG. Of gaat de stichting
ook het theater straks exploiteren en boekt Lingefilm straks de zaal per voorstelling? In dat geval ben ik ook
geïnteresseerd in het bedrijfsplan.
4. Adviesbureau Becks is in gebreke gesteld hoe groot is de kans dat de € 160.000,- terugkomt
Ik heb nog wel meer vragen maar met deze antwoorden kan ik voorlopig wel uit de voeten.
Met vriendelijk groeten, John Tapperwijn

17 april 2015 om 04:05
Ronald,
We kunnen nu de informatie bij de pers ligt toch niet meer spreken van “geheim”. Als journalist, ik weet, aanmatigend ;-),
vervul ik echter op dit moment een andere rol in onze lokale democratie. Met mij kunnen in beperkte mate afspraken
gemaakt worden. Ik hoef daar geen eed of belofte voor af te leggen om mij daar dan ook aan te houden. Het is ook niet de
bedoeling dat er door de publicatie onderhandelingen en/of schadeclaims worden gefrustreerd. Ik stel een aantal simpele
vragen waar je niet op wenst te antwoorden en dat is prima. Gevolg is dat ik mij niet verplicht voel om ergens rekening
mee te houden
Groet, John

17 april 2015 om 7:22
John,
Zolang wij nog aan de slag zijn met de aannemers over de afhandeling van de meerkosten en of schade ( Becks) is alle
informatie mbt meerwerk De Pluk geheim. Ik denk met de bloesemrapportage meer te kunnen en mogen melden.
Informatie wat individuele ondernemers, stichtingen etc aangaat zul je bij hen moeten halen. Gaan wij niet over.
Extra investeringen die gedaan zijn hebben allemaal betrekking op een betere exploitatie en dus lagere kosten voor de
gemeente in de toekomst.
groet, Ronald

18 april 2015 om 3:13
Als er info bij de pers ligt dan is er iets heel erg fout en hoop ik dat de pers er prudent mee omgaat. Het is overigens van
mijn kant niet een kwestie van niet willen. Het gaat erom dat wij de gemeente niet mogen schaden. Zaken waarover nog
onderhandeld en of juridisch gesteggel over is worden niet nu eenmaal niet openbaar besproken.
Groet, Ronald

18 april 2015 om 06:12
Goedemorgen Ronald,
Ik hoop niet dat mijn vragen je uit je slaap hebben gehouden. Even was ik bang dat ik niet duidelijk genoeg was en je niet
meer zou reageren. Het moet ondertussen toch bekend zijn dat ik een bloedhekel heb aan dreigen en waarschuwen en
moeite heb om de nuance te vinden tussen die twee begrippen? Schijnbaar zijn we elkaar nog steeds aan het besnuffelen in
wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten. Dit kan sneller!
Om het kort te houden, bij mij werkt een rechtstreekse vraagstelling het beste. Het laatste waar ik op uit ben is schade
toebrengen aan de gemeente Geldermalsen. Speel openkaart voor zover dit staatsrechtelijk mogelijk is. Denk vooral niet
dat ik te sturen ben of voor hogere doelen laat gebruiken maar dat heb je ondertussen ook ervaren. Ik begrijp dat jullie een
eed/belofte hebben afgelegd die beperkingen oplegt, niet voor niets zit ik niet in een commissie.
Terug naar het verhaal over de Pluk.
Het verhaal was klaar op je reactie na. Ik had meeste bedragen er al uit gelaten in de overtuiging dat ik een fatsoenlijk
antwoord zou krijgen. De vragen die ik heb gesteld zijn zeker niet allemaal van dien aard dat ze schade aan de gemeente
toebrengen of door de raad als vertrouwelijk zijn bestempeld. Voor vragen over de exploitatie kun je mij naar de stichting
verwijzen maar de gemeente blijft eindverantwoordelijk over het gemeenschapsgeld wat in de Pluk is gestoken.
Ik ben benieuwd naar je reactie!
Prettig weekend, John
Van: john@joanmedia.nl [mailto:john@joanmedia.nl]
Verzonden: woensdag 13 mei 2015 19:56
Aan: ronmey@geldermalsen.nl; Miranda de Vries (mirvri@geldermalsen.nl)
Onderwerp: FW: een paar vragen over het meerwerk de Pluk (Ronald en Miranda)

Hallo Ronald, Miranda,
ik sprak vanmorgen met Jos over de perikelen rondom de publicatie van de geheime nota over het meerwerk van de Pluk.
Verbazing alom toen ik te horen kreeg dat je mij via de mail had uitgenodigd om hierover te praten. Neem van mij aan dat
wanneer ik die had ontvangen de publicatie minimaal was uitgesteld tot na koningsdag. Het was juist het niet meer
reageren wat mij er toe heeft gebracht de complete informatie op te nemen terwijl ik in eerste instantie de detail bedragen
zou weglaten.
Zoals ondertussen bekend moet zijn is er bij mij weinig grijs. Ik wil graag samenwerken en het beste voor Geldermalsen en
met name voor Buurmalsen. Ik ben niet iemand die langs de kantlijn gaat staan janken of wegloop wanneer ik een keer mijn
zin niet krijg. Spijtig dat het zo is gelopen maar hier is nu weinig meer aan te doen.
Dan nog even over het lek. Ik begrijp dat Joke als een trofee in het presidium is gepresenteerd als zijnde “het lek”, erg
jammer. Ik kan dit niet uitsluiten maar acht dit zeer onwaarschijnlijk. Lees maar eens over de mogelijkheden voor
klokkenluiders op de site: http://grootgeldermalsen.nl/klokkenluiders/ Dit is de reden waarom ik stellig kan beweren dat
wanneer de klokkenluider zichzelf niet meldt hij/zij onvindbaar is en zal blijven (ook voor mij) Binnenkort komt er ook ten
overvloede een beveiligde verbinding voor de site (Https). (een beetje over de top maar ach dit soort dingen houdt mij van
de straat)
Joke is misschien slordig en naïef (die zitten er wel meer in commissies en raad) maar ze heeft dit zeker niet aanzien
komen. Ik heb de mail die zij via de mailserver van de gemeente heeft verstuurd 6 mei opgesnord en gevonden. Ze zou dus
niet wetende dat er een publicatie aankomt voor publicatie de informatie nogmaals hebben moeten sturen via de
klokkenluidersprocedure van de site. Erg onwaarschijnlijk. Ik ga er dus van uit dat jullie het lek niet hebben. Maar ja
barbertje moet hangen na de grote woorden van Miranda en uiteindelijk heeft ze de informatie wel gedeeld met de

buitenwereld. Maar om haar daarvoor nogmaals publiekelijk in de raad aan het kruis te nagelen lijkt mij te veel van het
goede.
Mocht er van jullie kant de wens of behoefte bestaan om eens te praten ben ik hiertoe altijd bereid.
Met vriendelijk groeten, John Tapperwijn

Van: Jos Rietbergen [mailto:j.rietbergen@gemeenteraad-geldermalsen.nl]
Verzonden: woensdag 13 mei 2015 16:35
Aan: jos.rietbergen@argbv.nl; john@joanmedia.nl
Onderwerp: Fwd: een paar vragen over het meerwerk de Pluk
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Ronald van Meygaarden" <Meygaarden@geldermalsen.nl>
Datum: 12 mei 2015 18:53:00 CEST
Aan: <j.rietbergen@gemeenteraad-geldermalsen.nl>, <j.vanvrouwerff@gemeenteraad-geldermalsen.nl>
Onderwerp: Doorst.: een paar vragen over het meerwerk de Pluk
Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Ronald van Meygaarden" <ronmey@geldermalsen.nl>
Datum: 20 april 2015 03:19:45 CEST
Aan: "<john@joanmedia.nl>" <john@joanmedia.nl>
Onderwerp: Antw.: een paar vragen over het meerwerk de Pluk
Hallo John,
Laten wij volgende week ( na koningsdag ) eens gewoon afspreken zodat ik je hopelijk verder kan helpen met
hetgeen je allemaal wilt weten. Ik heb dan vast de update van de afdeling met de uiteindelijke
onderhandelingsresultaten.
knd rgds
Ronald van Meygaarden

