
FORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE  EN POLITIEKE  EN POLITIEKE  EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE     
 

DATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERING: 27 mei 2014   PARTIJPARTIJPARTIJPARTIJ: CDA DATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGEN: 20 mei 2014 

 

 

NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

 Vreemd aan 

de agenda 

Op perceel Hobrederweg 19 staan al heel lang 

caravans; er is al eerder door ons in kritische zin 

naar gevraagd. Hoe kijkt u naar de geschetste 

situatie? 

In 2013 heeft daar controle plaatsgevonden. Wij zullen nagaan wat daarvan 

de uitkomst is geweest en hoe het traject daarna is verlopen. Wij verwachten 

u daarover voor de raadscommissie van 10 juni te kunnen informeren. 

 9 Het ging bij de veranderagenda niet om 

bezuinigingen; toch duikt die term nu af en toe 

nadrukkelijk op. Hoe zit dat nu precies? 

Een middel om nieuwe activiteiten te kunnen financieren is een bezuiniging 

op huidige activiteiten. Echter de keuze waar mogelijk bezuinigd kan worden 

ligt nu bij de instellingen en niet bij de gemeente.  

  9 De bal wordt nadrukkelijk bij het maatschappelijk 

middenveld gelegd - doet ons deugd als CDA - maar 

waar blijft het sturingsmechanisme van de 

gemeente als ‘men’ niet wil of onvoldoende wil? 

In de subsidieaanvraag wordt aangegeven hoe men bijdraagt aan de 

veranderagenda. Indien dit niet het geval is komt men niet in aanmerking 

voor een subsidie. 

  9                         Sport- en Cultuurfonds met een? Komt dat Fonds er 

nu wel of niet? 

Dit is een wens van de instellingen. Er zal onderzocht moeten worden of het 

haalbaar is.  

  9 U wil subsidies voor activiteiten m.b.t. dagbesteding 

schrappen. Maar de gemeente krijgt de 

dagbesteding voor bepaalde groepen toch juist als 

taak opgelegd? 

Met activiteiten mbt dagbesteding wordt bedoeld de activiteiten voor 

WonenPlus. In de toekomst dient straks geen onderscheidt gemaakt te 

worden in activiteiten voor cliënten van Odion of WonenPlus. De subsidie 

wordt straks verleend op basis van de te verwachten effecten en niet op 

activiteiten. 

   9 Vrijwilligersvacaturebank: is er niet zo iets al in 

Purmerend en is aanhaken bij die organisatie geen 

idee? 

Dit is bekend bij ons. Er zijn echter meerdere partijen die dit ook 

kunnen/willen aanbieden. Er zal onderzocht moeten worden wie dit gaat 

doen.  
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   9 Hoe is in deze de rol van de wethouder van de 

4D’s? Er is erg veel overlap o.i. 

In het maatschappelijk beleidskader wordt juist gekeken naar overlap en 

waar de mogelijkheid zaken te combineren. Daarnaast is er 1 wethouder 

verantwoordelijk voor de 4d’s, daarom is het juist mogelijk om dit integraal op 

te pakken. Er is veel afstemming nodig tussen de beide portefeuillehouders, 

het college en u als raad/raadscommissie. 

  

  


