
Mondelinge vragen Raadsvergadering 26 januari 2023   
       

Vragen 
 
Fractie  

  
Beantwoording     

     
1   Is het college bekend met het bericht van NOS " Gemeenten strenger dan nodig bij gemeentelijke 

belastingen voor minima"? 
VVD/GL  

2 Deelt het college de mening van de VVD fractie dat het belangrijk is om bewoners die het financieel zwaar 
hebben te ondersteunen om te voorkomen dat zij in de schuldhulpverlening terecht komen? 

VVD/GL

3 Hoe gaat onze gemeente om met deze inkomensgrens en op welke manier is daar rekening mee gehouden 
in de begroting?

VVD/GL

D66 heeft naar aanleiding van de uitbreiding van de supermarkt aan het Sluisplein nog een aantal vragen aan het college met betrekking tot het juridisch advies 
dat was gegeven in verband met toepassing van de kruimelregeling. Dat advies is op verzoek van D66 naar de raad gestuurd. Recent is gebleken dat er toch 
aanleiding bestaat om daar nog een aantal vragen over te stellen.
4 Waarom is de datum - 26 februari 2021 - waarop dit juridisch advies is gegeven weggelaten uit de tekst die 

naar de raad is gestuurd?
D66

5 Waarom is niet het gehele advies aan de raad gestuurd, maar zijn er enkele zinnen weggelaten uit het stuk 
dat naar de raad is gestuurd? Het betreft de zinnen:

- Aan het begin van het advies: “Dank voor het toezenden van de tekeningen. Naar aanleiding van jullie 
vraag en op basis van de toegezonden tekeningen en het ter plaatse geldende planologisch kader, bericht ik 
je als volgt."
- Aan het eind van het advies: "Om een volledigere beoordeling te kunnen maken van de juridische 
(planologische) mogelijkheden dient nader inzicht te worden verkregen in de achterliggende 
ontwikkelwensen.” 

D66

6 Waarom is er bij de tekst die naar de raad is gestuurd wel gemeld dat de supermarkt het advies heeft 
betaald, maar is er niet bij vermeld dat dit advies was gegeven op verzoek van de supermarkt en door de 
advocaat van de supermarkt?

D66

7 Wanneer krijgt de raad het verslag van het gesprek met de supermarktketen n.a.v. de raadsvergadering in 
december 2022?

D66

8 Ook hebben we enkele vragen over de (ver)nieuwbouw van het Kofschip en de Amstelschool.

Heeft het schoolbestuur van de Amstelschool en het Kofschip een aanvraag voor nieuwbouw ingediend?

D66/VVD



9 Zo ja: hoe luidt deze aanvraag? D66/VVD

10 Zo nee: Verwacht de wethouder nog een aanvraag voor 1 februari en heeft de wethouder al zicht op wat de 
strekking van de aanvraag zal zijn? Wat zijn de gevolgen als er voor 1 februari geen aanvraag is ingediend?

D66/VVD


