VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer:
s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen
Omschrijving

☐

☒

☐

☐
☐
☐

Afdoening

Informatieve/technische vraag
(over openbare stukken of besluiten van het college)
Informatieve/technische vraag
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)
Schriftelijke politieke vraag
Artikel 33 Reglement van orde voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke politieke vraag
Artikel 33 Reglement van orde voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de Raad
Mondelinge verzoek om achtergrondinformatie
(indienen 24 uur voor vergadering)
Mondelinge actuele vraag voor raadsvergadering
(indienen 24 uur voor vergadering)

Mondeling
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk antwoord college of burgemeester
z.s.m. (uiterlijk 30 dagen)
Mondeling
College of burgemeester antwoordt in de volgende
raadsvergadering
Mondeling
Vragenhalfuurtje in voorbereidende vergadering
Mondeling
In raadsvergadering agendapunt Rondvraag

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Samen Landerd, samen beter
Vragen:
1. In de leergeschiedenis staat geschreven: Financiering middelen (incl. uren programmamanager) vanuit de
gemeente. De gemeente is de grootste financier van het programma. In de afgelopen fase is dat risicovol
gebleken. Welke invloed kan er uitgeoefend worden op dit risico, hoe groot is het risico en hoe kan dit worden
beperkt.
2. Er wordt gesteld dat op dit moment nog onvoldoende zelfredzaamheid in de samenwerking is ontwikkeld.
Zonder manager zou dit inzakken, wat is de reden dat er dan toch met 50% wordt afgeschaafd wat betreft FTe?
Wat betekent dit voor het programma?
3. Wat kost het aanhouden van 1fte of 0,75 fte voor 2020 de gemeente extra?
4. Wat zijn, naast de programma manager, andere mogelijkheden om het programma met afschaling van de
programmamanager dragend te maken binnen de werkgroep en gemeenschap. In hoeverre speelt de
transformatie opgave hierin een rol?

Ondertekening:
Datum indiening

:

26-11-2019

Fractie

:

Maashorst Vooruit

Naam indiener

:

Thijn van den Berg
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ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Antwoord:

2

