
Wettelijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Gemeentewet artikel 155
1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Reglement van orde artikel 34, 34a en 34b
- artikelgewijze toelichting zie bijlage!

Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen

Neerijnen, 14 oktober 2015

Onderwerp: Peuterspeelzaal Dikkie Dik te Ophemert.

□ aankruizen wat van toepassing is!

□ Artikel 34
Schriftelijke vragen

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

□ Artikel 34a
Vragen actueel politiek onderwerp

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

x 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)

Gemeentebelangen Neerijnen heeft vragen gesteld in de oordeelsvormende 
raadsvergadering van 8 oktober 2015. Onze vragen zijn niet beantwoord en daarom 
stellen wij de vragen nu onder artikel 34B.

Raadvragen

1. Zijn de dorpen Ophemert, Waardenburg en Haaften nog pilotdorpen betreft de
leefbaarheid?

2. Waarom is de raad niet geïnformeerd over de stand van zaken financieel 
betreft peuterspeelzalen?

3. Bent u het met ons eens, dat het college de raad had kunnen informeren 
eventueel vertrouwelijk?

4. Bent u het met ons eens, dat het college met een raadsvoorstel had moeten 
komen zoals toegezegd op 22 april 2015?

5. Waarom heeft het college besloten om de peuterspeelzaal Dikkie Dik te 
Ophemert te sluiten en niet b.v. Opijnen of Varik?

6. Waarom is het college van het standpunt afgeweken, dat er in Neerijnen twee 
peuterspeelzalen zouden zijn en wel in het Kulthurhus te Haaften en het 
Kulthurhus te Ophemert?

7. Wat is de verdeelsleutel financieel betreft de vier peuterspeelzalen?
8. Waarom wordt er niet precies vermeld hoeveel kinderen er op de 

peuterspeelzalen zitten?



9. De ouderraadcommissie heeft een presentatie gehad en hier werd 
nadrukkelijk vermeld met een stempel vertrouwelijk en dat zij de raad niet 
mochten informeren. Vind het college dit transparant en bouwen aan 
vertrouwen?  

Van: Gemeentebelangen Neerijnen
Mevrouw P. van Kuilenburg
GBN


