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• Het college wil bijstandsgerechtigden inzetten op de stembureaus en bespaart daarmee 
26.000,- op jaarbasis. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Hoeveel bijstandsgerechtigden zet u 
in, en hoeveel niet-bijstandsgerechtigden? Hoe voorkomt u stigmatisering? Krijgen de 
bijstandsgerechtigden hiervoor een vergoeding? 
 

• Blijkbaar wil het college accommodaties aan vrijwilligersorganisaties gaan verhuren tegen 
kostendekkende tarieven. Om welke vrijwilligersorganisaties gaat het? Wordt de subsidie van 
de betreffende organisaties verhoogd, of is de verhoging van de tarieven een verdere 
bezuiniging op deze organisaties? 
 

• Het college wil een aanzienlijk bedrag korten op het budget onderwijsbegeleiding. Waar 
zetten de scholen dit budget op dit moment voor in? Om welke activiteiten gaat het? Wat is 
het effect van het vervallen van deze subsidie voor de kinderen? 
 

• Het college wil fors bezuinigen op peuterspeelzaalwerk. Welke locaties wilt u sluiten? Welk 
aantal kinderen komt niet meer in aanmerking als het door u voorgestelde maximum aantal 
wordt gehanteerd? 
 

• Waarom denkt u dat het gerechtvaardigd is om op logopedie te besparen? 
 

• Het college wil nog eens bovenop de 7,5% (circa 100.000,-) nog eens 300.000,- extra 
besparen op de bibliotheken. Wat is het effect van deze maatregel? Hoeveel locaties gaan 
dicht, welke activiteiten in de kernen verdwijnen hiermee? Heeft u rekening gehouden met 
de kosten van de leegstaande bibliotheeklocatie(s)? 
 

• Waarom denkt het college dat het gerechtvaardigd is de volledige subsidie voor de 
muziekschool te schrappen? Wat is het effect van deze maatregel? In welke mate zal het 
muziekonderwijs verdwijnen? 
 

• Waarom zou het instellen van een ‘vrijtijdsloket’ moeten leiden tot een bezuiniging op 
Cultuur van 100.000,-? Waar wordt deze bezuiniging concreet gevonden? 
 

• Het college stelt voor in totaal 400.000,- te besparen op Sport. Kunt u concreet aangeven om 
welke maatregelen het gaat en welke verenigingen hierdoor geraakt worden? 
 

• Het college wil niet langer de vrijwilligerscentrale een bemiddelende rol laten spelen als het 
gaat om maatschappelijke stages van scholieren en hiermee 32.000,- besparen. Weet u wat 
het effect hiervan is? Hoeveel scholieren worden hierdoor niet meer geholpen? 
 

• Het college wil het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD stoppen. Waarom? Is er iets 
bekend over de effectiviteit van het meldpunt? Om wat voor type meldingen gaat het? Het 
college denkt dat via wijkgericht werken er een alternatief bestaat. Waaruit bestaat dit 



alternatief concreet? Zijn deze betreffende mensen die de meldingen opnemen 
gemeentelijke ambtenaren en professional op het gebied van zorg? 
 

• Het college wil 100.000,- besparen op algemeen maatschappelijk werk. Om wat voor type 
hulpvragen gaat het? Hoeveel mensen kunnen er na deze bezuiniging op jaarbasis minder 
geholpen worden? Klopt het dat juist de trend is dat meer mensen (en voor jongeren) 
behoefte hebben aan hulp? Is er iets bekend over de effectiviteit van amw? 
 

• Het college stelt voor om het servicepunt in Breukelen te sluiten en dat in Loenen op te 
houden? Wat is de onderbouwing/reden dat de ene wel open blijft en de andere niet? Hoe 
verhoudt zich dat met de uitkomsten van het onderzoek waaruit blijkt dat beide 
servicepunten even goed (of even slecht) bezocht worden? 
 

• Het college stelt dat beperkte bouwplannen toegestaan zijn. Om welke plannen gaat het? 
 


