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Pagina: 26 

Vraag: Wat is het totaalbedrag dat aan inkomenssteun ondernemers is uitgegeven in 2019? 

Om hoeveel ondernemers gaat het? 

En wordt door u bijgehouden of de ondernemers die de inkomenssteun hebben 

ontvangen nog steeds ondernemen (kortom of de regeling afdoende is voor behoud 

onderneming)?  

  

Pagina: 29 

Vraag: Hoe verloopt de subsidieregeling creatieve maakindustrie? 

Welk bedrag is in 2019 uitgekeerd aan subsidie? 

En om hoeveel subsidieontvangers gaat het? 

  

Pagina: 38  

Vraag: Is sprake van een vaste onderwijstafel? Zo ja welke partijen maken hiervan deel uit? 

  

Pagina: 38,40 

Vraag: Er wordt meerdere malen gesproken over knooppunten. Al naargelang de plaats zullen 

deze knooppunten anders bemenst zijn. Wordt de werking van deze knooppunten 

gemonitord? Zo ja op welke wijze vindt monitoring plaats? 

  

Pagina: 49 

Vraag: Het project SMILE is tot nu toe alleen bij RKHSV uitgerold. 

Heeft u project SMILE ook aan andere verenigingen aangeboden? 

  

Pagina: 50 pilot “Vrij lezen” met het VMBO 

Vraag: Kunt u aangeven wanneer dit project weer wordt opgepakt of moet er totaal iets anders 

voor in de plaats komen gezien de nieuwe ontwikkelingen rond het VMBO? 

  

Pagina: 56 oefenlocatie Philharmonie 

Vraag: Diverse locaties zijn in het verleden bekeken. Is inmiddels al zicht op een oplossing?  

  

Pagina: 58 Maaslicht 

Vraag: Het aanstralen van de Sint Servaasbrug is een project dat mede door het Elisabeth 

Strouvenfonds wordt ondersteund middels de actie “stadsgoud”. U schrijft nu dat het 

project on hold is gezet. Wat is hiervan de reden? 

  

Pagina: 67 



Vraag: Via social return zijn 67 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 

geweest. Is dit kortdurend of blijven deze mensen voor langere tijd aan het werk?  

Met andere woorden hoeveel mensen van de oorspronkelijke groep van 67 zijn nog 

daadwerkelijk aan het werk? 

  

Pagina: 68 

Vraag: Wordt het actieplan ouderenwerkloosheid gecontinueerd? 

  

Pagina: 72 

Vraag: Is het gelukt om een gezamenlijke evaluatie met bewindvoerders te organiseren? 

Wanneer wordt het resultaat hiervan met de raad gedeeld? 

  

Pagina: 74 

Vraag: Is de algemeen toegankelijke dagbesteding voor ouderen al gegund?  

Is de daarbij genoemde beleidsnotitie dezelfde als behandeld in januari 2020? 

  

Pagina: 78-79 

Vraag: Is het veranderplan Steunpunt mantelzorg gereed? 

  

Pagina: 79 

Vraag: Wat is de status van het plan van aanpak wonen en zorg voor ouderen?  

Is er een convenant tot stand gekomen? Zo ja kan dat gedeeld worden? Zo nee, 

wanneer wordt dat verwacht? 

  

Pagina: 80 

Vraag: Hoe verloopt de ATV begeleiding groep voor ouderen? 

  

Pagina: 95 Inzamelen, preventie en hergebruik afval 

Vraag: Bullet 1: van de 5 genoemde afvalstromen is per 1-1-2020 alleen GFT in werking 

getreden. Is al bekend wanneer de andere afvalstromen worden opgepakt, met name 

GHA omdat het tarief hiervan aanzienlijk is gestegen? 

  

Pagina: 110 

Vraag: Uit deze jaarrekening blijkt dat er geen overeenstemming is met omwonende voor de 

herontwikkeling oud voetbalcomplex Akersteenweg. Mogen wij aannemen dat de 

beantwoording op de art. 47 vragen van CDA, SPM, PvdA de meest actuele 

weergaven is? En hiermee de tekst in de jaarrekening deels achterhaald is? 

  

 Jaarrekening 

Pagina: 147 

Vraag: Hoe wordt het capaciteitsgebrek in 2020 ingekleed om wel te kunnen voldoen aan 

verankering van het leerproces (mede gelet op de hoge externe inhuur)? 

  

Pagina: 148 

Vraag: Onderzoek van het directieteam m.b.t. verzuim in de organisatie.  
Kunt u de raad informeren over de uitkomsten?  

  

Pagina: 219 

Vraag: Graag uitleg over wat verstaan wordt onder de desinvestering 669.000 euro van het 

niet meer in gebruik zijnde Sportpark Zuid? 

  

Pagina: 243 

Vraag: Wat wordt verstaan onder reserve ‘sloop Severenstraat’? 

Waarom kent deze reserve een ’200N’? 

  



Pagina: 243 

Vraag: Aanpak trillingen Gubbelstraat. Graag uitleg welke maatregelen de gemeente heeft 

doorgevoerd om trillingen te verminderen? 

Welke maatregelen nog volgen? 

Waarom deze reserve een nadelig resultaat op de storting in reserve kent? 

  

Pagina: 272 

Vraag: Van de bezwaar en beroepsprocedures inzake Werk en Bijstand resulteert het gros 

niet in een gegrondverklaring.  

Is/zijn hiervoor oorzaken te geven? 

Wat wordt gedaan om bezwaarprocedures te verminderen? 

  
 


