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: Aan de raad ter beantwoording van de
vragen van de fractie van de PvdA van 5
april
: 29 mei 2018
: Het college van burgemeester en
wethouders
: Beantwoording van de vragen over het
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1. Brief aan de PvdA-fractie d.d. 4 mei
:
2018

Op 4 mei hebben wij u een aantal van uw vragen over het sluiten van
het Ronald McDonald huis (hierna: RMDH) schriftelijk beantwoord
(bijlage 1). Hierbij ontvangt u onze reactie op de verdere vragen.
Is het college bekend met het artikel in de Leeuwarder Courant van 5
april jl. m.b.t. het sluiten van het RMDH in Leeuwarden, en is het college
vooraf op de hoogte gesteld van het voornemen om het RMCD
Leeuwarden per 1 november a.s. te sluiten?
Het college is bekend met het artikel, maar niet vooraf op de hoogte
gesteld van het voornemen het RMDH per 1 november 2018 te sluiten.
Is het College van plan om een reactie te geven aan de
verantwoordelijke stichting?
Via verschillende bestuurlijke en ambtelijke kanalen is er contact
geweest met en over de stichting.
Is bij het College bekend hoe groot het tekort in de exploitatie is?
Daarvan is het college niet op de hoogte. De sluiting van het RMDH
hangt echter samen met de lage bezettingsgraad van de laatste jaren,
niet met een tekort in de exploitatie.
Is het College bereid om contact met de stichting op te nemen om
gezamenlijk te zoeken naar een oplossing om het RMCD Leeuwarden
open te houden?
Er is contact opgenomen met de stichting. Zoals wij in onze brief van 3
mei aangeven, stelt de voorzitter van het RMDH, heer Madlener, dat
sluiting van het RMDH huis een voldongen feit is. Dit heeft te maken met
het bezettingsbeleid van de stichting.
Is het College bekend met de grote hoeveelheid sponsoring voor de
realisatie van het RMDH en daarna voor het exploiteren van RMDH,
door de gehele Terschellinger bevolking?
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Het college is hiermee bekend. Ambtelijk zijn er echter geen vragen
c.q. meldingen binnengekomen van de erven van mevrouw Liewen of
anderszins. Tevens is er in het gemeentelijk archief geen
correspondentie aanwezig met betrekking tot de donaties aan het
Ronald Mc Donald Kinderfonds.
Naar aanleiding van uw vraag hierover is onderzocht of er strikte
voorwaarden gesteld mogen worden bij donaties. Het Ronald McDonald
Kinderfonds accepteert geen voorwaarden bij donaties. Zie hiervoor
‘Donaties aan het Ronald McDonald Kinderfonds’– Algemene
voorwaarden art 3.1:
3.1 De Donateur stemt in dat het Kinderfonds de Donatie vrijelijk mag
bestemmen overeenkomstig haar statutaire doelen en bepalingen.
Is het College bekend met het feit dat de gemeente Terschelling het
bedrag, opgehaald door Terschellinger kinderen destijds, verdubbeld
heeft (totaal € 23.000,-)?
Het college is hiermee bekend.
We zullen nader onderzoeken of we (met of zonder de andere eilanden)
een alternatief kunnen bedenken.

