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Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen
 
Neerijnen, 03 oktober 2015
 
Onderwerp: Peuterspeelzalen
(Aanleiding ontvangen brief van mevr Patricia Ton.)
 

□ aankruizen wat van toepassing is!

□x
Artikel 34
Schriftelijke vragen

Beantwoording gewenst:
□x  schriftelijk binnen 30 dagen
□x  mondeling in eerstvolgende raadsvergadering

□
Artikel 34a 
Vragen actueel politiek onderwerp

- indienen schriftelijk 24 uur vóór raadsvergadering
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering

□
Artikel 34b 
Schriftelijke technische vragen

- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd
- beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen

 
Inleiding
(geef hier in het kort weer wat de aanleiding is voor het stellen van onderstaande raadsvragen)
 
Aanleiding is de brief van mevr Patricia Ton waarin zij haar bezorgdheid uit betreffende het 
onderwerp Peuterspeelzaal.
 
 
Raadvragen
(stel hier duidelijke objectieve vragen)
 

1. 1)
 wat kunnen de redenen zijn indien Pspz niet in aanmerking komen voor subsidie?

2. 2) 
3. Wat zijn de specifieke argumenten van niet bij horen van de verschillende Pspz, indien zij er zijn.
4. 3) 
5.  Mocht er een afvallen , kan daarvoor een uitzondering gemaakt worden?

4) Kan Pspz leden, lees kinderen en personeel toch meedoen/ ergens anders geplaatst worden.
 
Van:
mevrouw  Challik HB
PvdA
Verstuurd vanaf mijn iPad
 
 
 
Onderstaand de brief die rechtstreeks aan raadsleden is verstrekt!
 
Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Patricia Rodenburg" <patriciarodenburg@kpnplanet.nl>
Datum: 2 oktober 2015 14:31:13 CEST
Aan: "adriaan hakkert" <adriaan.hakkert@neerijnen.nl>, "gert.jan.van weelden" 
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<gert.jan.van.weelden@neerijnen.nl>, "hennie challik" <hennie.challik@neerijnen.nl>, 
"jos.van maanen" <jos.van.maanen@neerijnen.nl>, "Kirsten olofsen" 
<Kirsten.olofsen@neerijnen.nl>, "nelly scheffers" <nelly.scheffers@neerijnen.nl>, 
"petra.van kuilenburg" <petra.van.kuilenburg@neerijnen.nl>, "" 
<Freekvanwendeldejoode@gmail.com>, "'Patricia Ton'" 
<patriciarodenburg@gmail.com>
Onderwerp: Peuterspeelzaal Dikkie Dik!

Geachte fractie van de Gemeenteraad van Neerijnen,

 

Van verschillende kanten bereikt ons het bericht dat maandag/dinsdag B&W verzocht 
zal worden te beslissen dat het peuterspeelzaalwerk op drie van de vier locaties weer 
wordt opgestart met financiële steun van de gemeente. Dikkie Dik valt helaas af om 
redenen die voor ons onbegrijpelijk zijn. Alle argumenten die worden aangedragen 
kunnen we weerleggen of zijn oneigenlijk. We hebben uw steun hard nodig om te 
voorkomen dat per 1 november 19 peuters op straat staan. Anderzijds willen we 
voorkomen dat onze acties voor Ophemert een risico zijn voor de 'doorstart' in de 
andere kernen. We gaan daarom graag met u in overleg om het te hebben over de 
noodzaak en de mogelijkheden, ook in Ophemert.

 

Patricia Ton

Namens de oudercommissie Ophemert
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