Beantwoording raadsvraag
Onderwerp

Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt

Datum

10 november 2021

Nummer

RV-2156

Steller vraag

Benny Munsters

Fractie

CDA

Portefeuillehouder

Helm Verhees

Datum afdoening

18 november 2021

Inleiding
Met een bijzonder groot ongenoegen over het verloop van de vergadering, dat vragen
welke we stellen nu via raadsvragen gesteld moeten worden, vragen we de navolgende
raadsvragen met betrekking tot de zwembadvoorziening.
Ook onze lokale CDA-fractie heeft aangegeven een belang te ondersteunen van opmaat
zijnde maatschappelijke voorzieningen.
Vraag en antwoord
1. De aangepaste planning te doen toekomen voor de slimme momenten/
bouwstenen en aangeven waar deze afwijkt van de planning beschreven in
RIB-HV-2103 van 14 januari 2021.
De aangepaste planning zoals u gepresenteerd in de informatiebijeenkomst van
9 november 2021.
Kwartaal 4 2021
- Budget onderwijshuisvesting Neerkant (geen definitieve keuze locatie)
- Collegevoorstel de Vlieger
- Collegevoorstel de Stikker

-

Kwartaal 1 2022
Collegevoorstel beweegvoorzieningen Zeilberg, Walsberg en maatschappelijke voorzieningen (beweegvoorziening en onderwijshuisvesting) Neerkant

Bovenstaande planning wijkt af ten opzichte van de via raadsinformatiebrief gecommuniceerde planning met betrekking tot de Vlieger op het punt besluitvorming college. In
de nieuwe planning vindt besluitvorming plaats in kwartaal 4 van 2021 in plaats van
kwartaal 2 van 2021. Daarnaast wijkt de planning af bij de besluitvorming beweegvoorzieningen. Hiervoor stond kwartaal 3 en 4 van 2021 besluitvorming, maar volgens
de aangepaste planning vindt dit nu plaats in kwartaal 1 van 2022. Tijdens de
informatiebijeenkomst van 9 november 2021 bent u geïnformeerd over de redenen van
de aangepaste planning.
2. Welke slimme combinaties zijn er inmiddels bereikt op alle benoemde bouwstenen?
Op dit moment vinden de laatste gesprekken plaats en wordt de laatste input verzameld
voor het realiseren van slimme combinaties op bouwsteen 5 beweegvoorzieningen
Neerkant, Zeilberg en Walsberg. Hetzelfde geldt ook voor de beoogde verbetering aan
De Vlieger in Koolhof. Het collegevoorstel voor een slimme combinatie in Helenaveen
bij sportpark de Stikker met jeugdwerk is in een afrondende fase.
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3. Inzicht geven in de stichtingskosten voor de diverse scenario’s/slimme
combinaties, en aangeven in hoeverre deze afwijken van de vastgestelde
budgetten in het raadsbesluit van 13 oktober 2020.
De stichtingskosten zijn nog niet vastgesteld, zie het antwoord op vraag 2.
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