Vollenhove 10 januari 2019.
Geacht college,
In deze brief van de CPB staan onderwerpen /vragen die gesteld zijn door de CPB en
waarvan de beantwoordingstermijn al verstreken is.
De CPB rekent erop, dat deze vragen/onderwerpen voortvarend opgepakt en
beantwoord zulen gaan worden.
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 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.

,
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.

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.
Namens de fractie van de CPB,
Jacqueline Willemsen.

