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Geachte heer Verheesen,

Antwoord

Heeft de gemeente in het recente verleden onderzoek gedaan naar het
stoppen van verenigingen?
Neen.

Vraag 2

Is het college bereid zo'n onderzoek te doen naar verenigingen die de
afgelope^
( 2010 tot heden) zijn gestopt (wellicht in het kader

Antwoord
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maarer melden z ook weer nieuwe verenigingen. Hierdoor bhjft het aantal
verenrgingen nagenoeg hetzelfde. Per subsidiejaar 2012 tot heden zijn er ca.
35 ve enigfngen afgemeld en ca. 40 nieuwe bijgekomen. Wij zien nu geen
enkelL nóoSzaak een onderzoek te starten naar het stoppen van
verenigingen.
no subsidiereqeling voor o.a. vrouwenorganisaties kent geen
teaemoetkomfng in de huurkosten; andere subsidierege mgen weh Een
van de redenen dat verenigingen stoppen is van financ.ele aard. Hoge
huurkosten spelen dan een belangrijke rol. Is het college bere.d In het
C h

Vraag 3

Antwoord

S 1 7 X l d S i n g e n ) . Wij zien momenteel geen aanleiding hier van af te
wijken.

Vraag 4

Het is aan de Raad om de kaders voor het financiële ^ ^ K ^ T ^
Samenwerking is bereid om op basis van een gedegen o e ^ k J e kaders
voor 20^8 te bezien, zonder de fundamenten van het subs.diebeleid aan te
n d

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, w o e n ^
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Antwoord

tasten. Is het college bereid het -gedegen- onderzoek aan de Raad voor te
leggen alvorens de Raad de kadernota 2017 vaststelt?
Zie antwoorden 1 t/m 3.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. GAA/TTvan Balkom
secretaris

drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Pagina 2 van 2-519265

