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Beantwoording technische vragen - Jaarrekening 2021 

Nr. Portefeuille  Fractie  Vraag Antwoord 
1 J.C. Paas SGP-CU Blz. 17 - Vroegsignalering schulden  

   Hoeveel inwoners zijn benaderd, hoeveel inwoners 
hebben gereageerd op het aanbod van hulp (zowel 
positief als negatief.)? 
 

Voor beantwoording van deze vraag zijn wij afhankelijk van het Sociaal 
Team Sliedrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden. Wij verwachten uiterlijk 
12 juli antwoord op u vraag te hebben. 
 
 

2 J.C. Paas SGP-CU Blz. 19 - M.b.t. inclusieve samenleving was het plan om 
voorlichtingstrajecten te organiseren voor het 
onderwijs, verzorgingsinstellingen en sport- 
verenigingen. Dit is door corona niet mogelijk geweest. 
 

 

   Welk vervolg gaat hier nog op komen? In het voorjaar is vanwege inhaalslagen in het onderwijs geen ruimte 
gevonden om dit te organiseren. Ook sportverenigingen en zorginstellingen 
hadden niet de ruimte om deze trajecten te organiseren. Komend najaar 
gaan we opnieuw met deze organisaties in gesprek om te kijken hoe we dit 
verder kunnen vormgeven.  
 

3 R. Bijder-
wieden 

SGP-CU Blz. 20 - M.b.t. de regeling diplomazwemmen zijn er 
beperkingen vanwege de AVG. 

 

   Zijn er alternatieve oplossingen mogelijk? En zo ja, 
welke? 

Vooralsnog is het niet mogelijk om de regeling uit te voeren vanwege de 
eisen die de AVG stelt. Welke alternatieven er zijn is nog is nog niet volledig 
duidelijk. 
 

4 J.C. Paas SGP-CU Blz. 20 - Voorkomen oplopende schuldenproblematiek: 
extra middelen voor dienstverlening aan inwoners. 

 

   Zijn dit tijdelijk extra middelen of is dit structureel geld 
(in het licht dat er vrijwilligers gestopt zijn)? 
 
 
 

Deze extra middelen zijn tijdelijk. 
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5 J.C. Paas SGP-CU Blz. 21 - Crisisplek 
 

 

   Hoeveel dagen is er in 2020 en 2021 gebruik gemaakt 
van de crisisplek en wat is de gemiddelde 
verblijfsduur? 

Er is geen gebruik gemaakt van de crisisplek. 
 
 

6 J.C. Paas SGP-CU Blz. 21 - Wijk GGD'ers - er staat: het aantal uren is 
toereikend. 

 

   Is dat voor of na de verdubbeling van de uren? Het aantal uren is toereikend na de verdubbeling van de uren. 

7 R. Bijder-
wieden 

SGP-CU Blz. 22 - M.b.t. de recreatievisie 
 
Wanneer wordt deze visie uitgevoerd? 

 
 
De Visie op Recreatie wordt vooralsnog alleen uitgevoerd op die onderdelen 
die overlappen met de portefeuilles sport & cultuur en economie. Voor extra 
inzet op recreatie door de gemeente is vooralsnog geen budget of capaciteit 
gereserveerd.  
 

8 R. Bijder-
wieden 

SGP-CU Blz. 23 Lokaal Sportakkoord – de website en 
beweeggids is nog in ontwikkeling.  

 

   De lijst van deelnemers is verre van volledig. Ook het 
laatste nieuws is van november 2021. Wat gebeurt er 
momenteel onder de noemer van het Lokaal 
Sportakkoord? 

De lijst van deelnemers in de beweeggids wordt nog steeds aangevuld. Via 
het Lokaal Sportakkoord kan door partners van het sportakkoord een 
subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van een sportactiviteit. 
Deze activiteit moet bijdragen aan een van de volgende thema's in het 
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 Lokaal Sportakkoord: vitale sport- en beweegaanbieders en inclusief 

sporten. Er wordt op dit moment gekeken of het mogelijk is dat 
sportverenigingen gymlessen gaan geven op het basisonderwijs. 
 

9 R. Bijder-
wieden 

SGP-CU Blz. 25 - M.b.t. CUP-gelden.  

   Geen uitgaven voor stimuleren recreatie aan het water. 
Wat is daarvan de reden? Hoe gaat dit een vervolg 
krijgen? 

Tot medio 2021 zijn geen middelen gereserveerd voor de uitvoering van de 
visie op recreatie. Hiermee zijn de actiepunten uit de recreatievisie 
aangewezen op particuliere/maatschappelijke initiatieven. 
 

10 J.C. Paas SGP-CU Blz. 25 - m.b.t. beleidsindicator 1c  

   Een groot percentage (67 i.p.v. 95) bij de indicator: 
weet de ondersteuning te vinden als ze deze nodig 
hebben, blijft achter. Welke acties worden ingezet om 
dit percentage te gaan behalen? 
 

Sinds februari 2022 is een communicatiemedewerker werkzaam bij het 
Bonkelaarhuis. Deze heeft de opdracht om de zichtbaarheid en 
vindbaarheid van de diensten in en vanuit het Bonkelaarhuis te vergroten. 

 


