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Nota van antwoord vragen CPB fractie

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa,
Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De CPB fractie heeft onderstaande vragen gesteld:
1. Openingstijden zwembad Vollenhove, n.a.v. de hitte in mei 2018 heeft de CPB
gevraagd waarom het buitenbad van het zwembad niet eerder open ging. Wethouder
Harmsma heeft toegezegd hier in september stil. overleg over te hebben met de leiding
van het zwembad en z.s.m. de raad informeren. In de afgelopen maanden we via de
griffie en persoonlijk aan de wethouder om antwoord gevraagd, maar tot dit moment
blijft het stil.
We zijn op dit moment bezig met een evaluatie van de subsidiëring van de zwembaden de Waterwyck
en Vollenhove over de afgelopen jaren en met de vaststelling van het subsidieniveau voor de
komende jaren. Hierbij willen we u in het voorjaar 2019 een aantal scenario's voorleggen in de vorm
van een advies A stuk. Hierin zullen we ook de openingstijden van het buitenbad in
Vollenhove meenemen.
2. Het opheffen van de ondersteuning voor gymnastiek voor senioren. Wethouder
Jongman heeft n.a.v. vragen van de CPB bij de begrotingsraad toegezegd hier nadere
informatie over in te winnen en dit aan ons terug te koppelen. Wij hebben contact gehad
met het CWO en hoorden, dat de groep in St. Jansklooster al is opgehouden te bestaan en
dat bij andere clubs de financiën opdrogen. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat dit de
bedoeling is, omdat bij dit college de burger op één staat en beweging en contact met
anderen, voor de oudere inwoners van groot belang wordt geacht.In een krantenartikel
van januari 2018, bij het aantreden van de nieuwe organisatie De Kop staat heel duidelijk
wat er gebeurt met de vertrouwde activiteiten. In dit artikel staat, dat o.a. de
seniorengym blijft bestaan. Dit is in tegenspraak met het antwoord, dat wij op onze vraag
van 24 september 2018 gekregen hebben.
Ons college onderschrijft het belang van het stimuleren van beweging voor ouderen. Om die reden
zijn de subsidies voor leden van sportverenigingen verruimd. Dit betekent dat het nu ook voor
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beweegclubs die niet aangesloten zijn bij een sportbond mogelijk is om een dergelijke ledensubsidie
aan te vragen. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar gesteld voor leden van 67+ van € 10 per lid.
Met de vragen die u tijdens de begrotingsvergadering stelde zijn we op dit moment nog bezig. Zodra
hier meer over bekend is, informeren wij u hierover. Dit zal in ieder geval voor 1 maart 2019 zijn.
Wat betreft de groep in Sint Jansklooster is de reden een andere. Daar heeft de sportlerares besloten
met de gymclub te stoppen, omdat er nog maar 6 leden waren. De andere activiteiten die onder het
Plaatselijk Belang St. Jansklooster zijn komen te vallen draaien nog wel op een financieel gezonde
wijze.
Het krantenartikel waar u aan refereert kunnen wij niet vinden. Wel zien wij een krantenartikel waarin
staat dat het 'huidige aanbod aan diensten en activiteiten voorlopig niet verandert' en dat dit opnieuw
door Sociaal Werk De Kop beoordeeld wordt. Timpaan Welzijn werkte al naar verzelfstandiging van de
CWO's. Door de extra inzet van een beweegcoach van de gemeente Steenwijkerland waren de CWO's
al voor de start van Sociaal Werk De Kop (per 1 januari 2018) zelfstandig.
3. Stand van zaken m.b.t. het ophalen van oud papier per 1 januari 2019. Wethouder
Scheringa heeft toegezegd, dat de raad hierover in december 2018 geïnformeerd zal
worden. Dit is niet gebeurd. De fractie van de CPB is benieuwd of de zaken m.b.t. het
ophalen met platte karren en aanhangwagens nu geregeld is. Ook willen wij graag weten
of verenigingen een vergunning kunnen aanvragen m.b.t. Het ophalen van oud papier.
Wethouder Scheringa heeft in november toegezegd dat het college in december geïnformeerd zou
worden over veiligheid rondom de oud papierinzameling. Eind december zijn wij hierover
geïnformeerd. Naar aanleiding van dit overleg is besloten de aandachtspunten en knelpunten nader te
onderzoeken. We zijn van plan om dit voorjaar over de oud papierinzameling in het algemeen en de
veiligheid in het bijzonder een besluit te nemen.
Vervolg
n.v.t.

Bijlagen
1. Brief CPB.pdf
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