
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 

(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 

 
Van (naam raads l id )  Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (beiden CDA) 

  
Aan  De voorzitter van de raad 
  

  
Onderwerp :  Stichting fietsmaatjes Teylingen 

 
  
Inged iend d .d .   16 februari 2018 
  
Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing  
Schriftelijk binnen 30 dagen 

  

  
Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsleden 

door  gr i f f ie :  

16 februari 2018 

  

  
Inhoud  schr i f te l i jke  vraag 

 
Vragen van Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (beiden CDA) aan het college van B&W 
over de Stichting Fietsmaatjes Teylingen 
 

1. Kent het college de Stichting Fietsmaatjes Teylingen die tot doel heeft het 
mogelijk te maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen 

fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets? 

2. Is het college er mee bekend dat het hierbij vooral gaat om ouderen, mensen 
met een beperking of tijdelijke blessure die graag samen met een vrijwilliger 
van het project willen gaan fietsen? 

3. Onderschrijft het college de opvatting van de CDA-fractie dat hier sprake is 
van een fantastisch initiatief waarmee een substantiële actieve bijdrage wordt 
geleverd aan de participatie van onder andere ouderen en mensen met een 

beperking in de lokale samenleving en tevens in voorkomend geval 
respijtzorg wordt geboden aan mantelzorgers?  

4. Kan het college bevestigen dat zij bij de Stichting Fietsmaatjes Teylingen op 
werkbezoek is geweest? 

5. Deelt het college de opvatting van de CDA-fractie dat de Stichting 
Fietsmaatjes Teylingen met het invulling geven aan haar ideële doestelling bij 
uitstek een substantiële bijdrage levert aan de participatie van ouderen en 

mensen met een handicap en daarmee volledig beantwoord aan de geest en 
strekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)? Zo 
neen, waarom niet? 

6. Realiseert het college zich dat de stichting geen enkel winstoogmerk heeft, 
maar wel kosten moet maken zoals bijvoorbeeld de vervanging en het 
onderhoud van de duofietsen? 

7. Kan het college bevestigen dat tijdens haar werkbezoek door het bestuur van 
deze stichting verzocht is of het mogelijk is dat het gemeentebestuur steun 
verleent aan deze stichting en zo ja, wat was daarop de reactie van het 
college? 

8. Is het college, nu  de doelstelling en activiteiten van de Stichting 
Fietsmaatjes Teylingen naadloos aansluiten bij het oogmerk van de Wmo 
2015, bereid een in te dienen aanvraag door de Stichting Fietsmaatjes 

Teylingen voor steun in dat licht gezien positief en welwillend te beoordelen? 
Zo neen, waarom niet? 

 
 



 

 

Datum antwoordbeslu i t  co l lege :       
 

 
Antwoord co l lege :  

 
[Herhaa l  de  vragen en  gee f  daaronder  he t  an twoord  van het  co l l ege  aan ]  

 

Vraag 1: 
Antwoord 1: 
 
Vraag 2: 
Antwoord 2: 
 
Vraag 3: 

Antwoord 3: 
 
Etc. 

 

 

Datum afhandel ing  raadsvergader ing :       
 

 
Bi j lagen: 
 

 
 

 


