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De CDA fractie wil graag volgende schriftelijke vragen stellen conform artikel 33 RvO:

We bevinden ons ondertussen ruim 1 jaar sinds de start van de coronacrisis en al 5 maanden in de 2e 

lockdown. Deze hebben vergaande (financiële) gevolgen voor de cultuursector, het verenigingsleven 

en de buurt- en dorpshuizen in onze gemeente. De gemeente heeft via het rijk alsook via de 

Provincie Gelderland geld gekregen of aan kunnen vragen om de voorgenoemde sectoren te 

ondersteunen. Deze gelden kunnen ook worden besteed aan lokale ondernemingen of zzp’ers die 

buiten landelijke regelingen of mogelijkheden vallen.

Het CDA Oude IJsselstreek maakt zich zorgen over de impact van de maatregelen en de gevolgen die 

dit kan hebben voor ons rijke verenigingsleven, de functie van dorpshuizen en de cultuursector in 

onze gemeente. Ook de horeca, goede doelen winkels en andere onderdelen van onze gemeente 

geven signalen af dat er zorgen zijn over het voortbestaan.

Wij willen hierover graag volgende vragen beantwoord hebben:

- Welke gelden m.b.t. bovengenoemde sectoren heeft de gemeente ontvangen dan wel 

aangevraagd? 

- Hoeveel van deze gelden is al uitgegeven en aan welke partijen?

- Heeft de gemeente een duidelijk plan hoe dit geld, zonder teveel bureaucratie, eerlijk 

verdeeld kan worden onder de betroffen partijen? 

- Is er een coördinator die het overzicht behoudt? Indien deze is aangesteld, waaruit komt 

zijn/haar bezoldiging?

- Hoe voorkomt de gemeente, dat een deel van deze gelden die niet ‘geoormerkt’ zijn (b.v. 

provinciale subsidie), uiteindelijk niet eindigen in de pot van algemene middelen, maar 

gebruikt worden voor hetgeen zij bedoeld zijn?

- Welke vormen van maatwerk worden er toegepast als het gaat om het uitgeven van deze 

gelden?

- Heeft het college een plan om getroffen ondernemers, verenigingen of buurthuizen te 

ondersteunen om weer te kunnen gaan starten en bloeien na de coronaperiode?

- Kunt u ons tijdens de coronacrisis maandelijks een update geven met de stand van zaken?


