Hierbij de vragen van GroenLinks voor aankomende dinsdag:
Algemene vragen
Aansluitend op onze artikel 44 vragen gesteld over de culturele sector heeft GroenLinks nog
de volgende vragen:
Het kabinet heeft 300 miljoen extra uitgetrokken voor de culturele sector. Maar hierbij ligt
vooral de nadruk op gesubsidieerde instellingen. Ook blijken de generieke maatregelen voor
ZZP’ers niet van toepassing op alle culturele beroepen. Hoe helpt de gemeente de mensen
die werken in culturele sector die niet door het rijk worden ondersteund? En waar kunnen ze
terecht voor informatie hierover? Komt er misschien een cultuurnieuwsbrief zoals er ook een
sportnieuwsbrief is?
In IB 20 038 staat aangegeven dat de bankjes in de Herenstraat tijdelijk zijn verwijderd en
opgeslagen op de gemeentewerf “om te voorkomen dat bezoekers van de markt de bankjes
gebruiken om ter plaatse etenswaren te nuttigen”. Zijn daarvoor geen andere oplossingen te
bedenken dan het weghalen van de bankjes? Het is nu namelijk onmogelijk geworden voor
oudere mensen die een bankje als rustpunt nodig hebben, om een wandelingetje te maken.
Wanneer verwacht u dat de bankjes weer teruggeplaatst gaan worden?
IB 20 008 uitvoeringsagenda sport en gezondheid
 Wat houdt de sociale kaart precies in? Uit de uitvoeringsagenda maak ik op dat het
iets is waardoor het beweegaanbod zichtbaar wordt gemaakt voor inwoners. Maar in
het sportakkoord lijkt het breder te zijn, zoals ook de naam ‘sociale kaart’ suggereert.
 Is de beweegregiseur hetzelfde als de beweegmakelaar?
 In de nota lokaal gezondheidsbeleid stond als onderdeel van gezond gedrag
geluidshinder en gehoorschade. Waarom komt dit niet terug in deze
uitvoeringsagenda?
 In het sportakkoord maar ook in deze uitvoeringsagenda staat onder 3.5 Van jongs af
aan vaardig bewegen bij Hoe gaan we dat doen ‘De aanpak wordt verder uitgewerkt
in overleg met relevante partners.’ Wanneer gaat dit gebeuren? Krijgt de raad hier
ook inzicht in? Wie zijn deze partners?
 Bij financiën in de nota staat dat al vanaf 2020 €5000,- wordt geïnvesteerd voor
sportverenigingen rookvrij. Op pagina 20 staat dat deze investering jaarlijks nodig is
vanaf 2021. Wanneer gaat u ermee beginnen?
 Waarom is er niks gedaan met de suggestie van de Adviesraad Sociaal Domein
(genoemd in de nota lokaal gezondheidsbeleid), om de detailhandel te betrekken bij
het gezondheidsbeleid? Bijv. door afspraken te maken met supermarkten over het
verkopen van sigaretten.
 Welke effecten verwacht de wethouder dat de Coronacrisis heeft op de
uitvoeringsagenda?
IB 20 017 evaluatie brede impuls
In de Informatiebrief staat dat in gesprek zal worden gegaan met Haaglanden
Beweegt om te kijken naar een mogelijk andere, dan wel efficiëntere inzet van de
programmacoördinatoren, om waar mogelijk te kunnen voldoen aan de wensen die er nog
zijn vanuit het college ten gunste van het verenigingsleven. Om welke wensen gaat het hier?
Worden hiermee bijvoorbeeld de doelstellingen bedoeld die genoemd worden in de
uitvoeringsagenda sport en gezondheid? Spreek je hiermee wel voldoende vertrouwen uit
naar Haaglanden beweegt? En kan dit verwacht worden van de programmacoördinatoren?
Uit het rapport begrijp ik dat met het aantal fte’s dat er beschikbaar is, het al behoorlijk lastig
is om de gewenste kwaliteit te bieden, aangezien de vraag naar projecten groot is.

