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Vragenhalfuur gemeenteraad 
PvdA: 

1. Regelmatig blijkt dat de kwijtscheldingsregeling bij de berekening van een 
kwijtschelding fout wordt toegepast doordat ontvangen toelagen in die maand bij het 
inkomen worden opgesteld. Ook dit jaar is hier sprake van doordat de belasting erg 
laat toeslagen heeft uitbetaald. Betrokkenen moeten om die reden bezwaarschriften 
indienen terwijl er feitelijk sprake is van slordigheden van de kant van de gemeente. 
Een van de bezwaarden heeft begrepen dat dit jaar deze fout veelvuldig is gemaakt. 
Vraag is wat de gemeente nu gaat doen? 

2. Waarom wordt kwijtschelding niet geregeld via sociale zaken die veel beter op de 
hoogte zijn van inkomensontwikkelingen. Deze fout wordt namelijk regelmatig 
gemaakt en dwingt betrokkenen om regelmatig bezwaarschiften in te dienen. 

3. Vrijdag hebben de rechters in Nederland aangegeven dat de jeugdbescherming in 
Nederland als een ramp moet worden gezien. Dit met het oog op de opvang van zeer 
kwetsbare problematische kinderen. Waarom weten wij als verantwoordelijke 
raadsleden hier niets van en hebben we dit nog nooit in enige rapportage terug 
kunnen zien? 

 
InBeweging 
Herhaaldelijk werkzaamheden Scherpenzeelseweg Goor 
Tot verbazing, hilariteit en ergernis, is er voor de derde keer dit jaar sprake van 
werkzaamheden aan de Scherpenzeelseweg in Goor. En voor de derde keer schiet het nou 
niet bepaald op. 
De eerste keer lag de kruising met de Fazantenstraat en de Patrijzenstraat er zo lang uit dat   
columnist Theo Hakkert er in de Tubantia zelfs zijn verbazing over uitsprak. De tweede keer 
zouden de werkzaamheden voor het jaarlijkse School en Volksfeest worden afgerond. Op 
enig moment bekroop mij het gevoel dat hiermee de feesten van 2023 bedoeld werden, zo 
lang duurde het ook dit keer. En toen het dan eindelijk weer dicht gestraat was, werd de hele 
stoep over dezelfde lengte twee weken later al weer open gebroken en ligt deze nu alweer 
enkele weken open. Ongelooflijk. 
In verband hiermee heb ik de volgende vragen voor de wethouder: 

 
1) Ik meen me te herinneren dat er iemand binnen de gemeente verantwoordelijk is voor 

de coördinatie van werkzaamheden om al te veel overlast in de openbare ruimte te 
voorkomen. Waarom lukt dat in dit geval niet? 

2) Wie heeft het mandaat in deze. Zijn we als gemeente nog wel baas in eigen straat? 
3) De bewoners begrijpen er, net als ik helemaal niets van. Wat is er aan communicatie 

richting hen gedaan? 

4) Is de wethouder het met mij eens dat dit onze gemeente onnodig geld veel kost aan 
bestratingswerkzaamheden?  

 
SP 
A Sportcomplex Heeckeren 
Wij hebben gehoord dat de gemeente nu gesprekken voert met sportverenigingen te Goor 
om te komen tot een sportcomplex voor heel Goor in de wijk Heeckeren. 
In het verleden hebben wij een motie ingediend (algemeen aanvaard), die betrekking had op 
de wens om te komen tot lokale (wijk gebonden) wijkgezondheidscentra (vanwege de goede 
rol die het Doesgoor speelde in relatie tot de wijk de Whee in Goor. Wij nemen aan dat het 
College bekend is dat de gehele raad zeer tevreden is over de rol die het Doesgoor vervult 
voor de wijk de Whee).  
 
Wij hebben de volgende vragen: 



Wat is er waar dat er momenteel gesprekken worden gevoerd in Goor om te komen tot een 
sportcomplex voor -in ieder geval- de drie voetbalclubs in deze plaats? 
 
Wat vindt U van onze gedachte dat met een verplaatsing van Hector afbreuk gedaan wordt 
aan de belangrijke functie die deze vereniging heeft voor de wijk de Whee? 
Hoe groot acht het College het risico dat deze belangrijke functie van deze sportvoorziening 
in de wijk de Whee verloren gaat bij de verplaatsing van deze wijkorganisatie? 
Wat is de mening van het college mbt het grote belang dat sportclub Twenthe in de nieuwe 
wijk op het TSB terrein? Is hier dan ook geen sprake van afbreuk van het streven om tot een 
wijk te komen waar juist vele voorzieningen gewenst zijn om tot een multifunctionele wijk te 
komen en kan juist een sportvereniging als VV Twenthe daar een rol in vervullen? 
Of onderschrijft het College niet de mogelijkheden voor sportverenigingen om een – 
belangrijke - rol te spelen in bv. een sociaal zwakkere wijk en/of om deze verenigingen een 
bijdrage te laten leveren aan een multifunctionele wijk op het TSB terrein. 

 
B Boerenprotest vrijdag 8 juli 2022 vleesvervanger Schouten Goor 
Op die vrijdag was er een boerenprotest bij vleesvervanger Schouten Europe Food in Goor. 
De burgemeester was bij dit protest aanwezig en ondertekende een oproep van de boeren 
aan Johan Remkes om zonder voorwaarden vooraf met de boeren in gesprek te gaan. 
Diverse media schreven dat -volgens U - de sfeer gemoedelijk was, maar vroegen zich ook 
af waarom U als burgemeester (hoeder van de publieke orde ) binnen deze blokkade-situatie 
zo’n oproep tekende. 
Ook wij hebben vragen: 
Kunt U de media-vraag/opmerking inzake hoeder van de publieke orde plaatsen cq 
onderschrijven? Waarom tekende U?   
En reflecterend: zou U morgen in soortgelijke situatie opnieuw een dergelijke oproep 
tekenen? 


