Agendapunt 6 vragenhalfuur gemeenteraad.
PvdA:
1. PvdA constateert dat er nu een aantal malen participatietrajecten zijn gestart die
uiteindelijk resulteren in een project waarbij de Raad onverwachts wordt
geconfronteerd met bedragen die hoger liggen dan verwacht en bedoeld. Omdat wij
vrezen dat deze overschrijdingen mogelijk aanleiding geven tot een verkeerde
insteek rond het onderwerp participatie stekken wij de volgende vraag.
 Vraag: Is het niet voor de hand liggend dat bij participatietrajecten de gemeente
weliswaar het initiatief bij inwoners van onze gemeente legt maar de gemeente
daarbij wel een actieve ondersteunende vervult aangaande het scheppen van een
reëel beeld van in eerste instantie de mogelijkheden maar in tweede instantie ook
van eventuele onmogelijkheden? Zodoende is de vertegenwoordiger van de
gemeente in het te voeren proces ook de persoon die kan schakelen met de
bestuurders, zodat deze eventueel tijdens het participatieproject ook kan aanbieden
om ondersteunend te zijn aan het proces, vooral als aan de orde is dat er mogelijk
onmogelijkheden aan de orde komen.
2. Recent was er weer publiciteit over de wijze waarop asbest zou moeten worden
bestreden. Ook deze keer weer naar aanleiding van een onderzoek waarin melding
wordt gemaakt van niet noodzakelijke maatregelen in verband met vermeende
risico’s bij de aanpak van asbestoverlast. Hierdoor begint naar onze mening zo
langzamerhand wel een discussie te ontstaan waarbij steeds meer de indruk ontstaat
dat asbest levensgevaarlijk materiaal is maar dat dat lang niet in alle gevallen zou
moeten leiden tot een kostbare aanpak zoals die nu aan de orde is.
 Vraag: wanneer wordt nu eens een begin wordt gemaakt met een serieuze evaluatie
van de asbestsanering in onze gemeente waarbij ook aspecten worden meegenomen
die steeds vaker in onderzoeksrapporten worden benoemd?
 Vraag: welke consequenties worden verbonden aan het feit dat er inmiddels ook
asbest wordt aangetroffen bij het aanleggen van glasvezel? Gaan we dit op de
traditionele manier aanpassen of is ook dit gegeven, nl. dat asbest vrijwel overal
wordt aangetroffen, meegewogen bij de eventuele aanpak van deze vervuiling?
3. In Delden zijn plannen uitgewerkt m.b.t. de invulling van brinken of grasveldjes in of
bij de bebouwde kom van deze plaats. De vraag of die perceeltjes bebouwd moeten
worden hebben in het verleden al de nodige discussie opgeleverd. De PvdA-fractie
vraagt of over dit onderwerp al overleg is gevoerd met de Stadsraad en als dat niet
het geval is of dat alsnog zou kunnen?
4. De PvdA-fractie heeft n.a.v. het stuk in de krant over de mogelijke opvang van
jongeren in de Coevordenstraat een vraag: hoe kijkt de wethouder aan tegen de
uitspraken van deze instelling waarin deze volhardt in de plannen om daar jongeren
op te vangen? Hoeveel kans maakt deze instelling maakt dat dat hier mag?
D66:
Voortgang motie Tiny forests
Op 30 oktober vorig jaar hebben we, mede ondertekend door PvdA, GL, SP en GB, een
motie ingediend betr. Tiny forests in Hof van Twente. Deze motie is Raadsbreed gesteund.
In deze motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor
een Tiny forest in onze gemeente, dit te rapporteren aan de Raad en bij positieve
bevindingen onze gemeente via het IVN in het voorjaar van 2019 aan te melden voor dit
project.
Deze motie is nu actueel, omdat sinds gisteren gemeenten zich kunnen aanmelden voor het
realiseren van 3 Tiny forests. De inschrijving sluit op 26 april. Vorig jaar waren er 4x zoveel
aanmeldingen als plekken, het is dus zaak hier snel bij te zijn.

Onze inwoners zijn actief op dit gebied. VV Diepenheim heeft de eerste prijs gewonnen bij
de Challenge bewegen in de openbare ruimte van de provincie Overijssel. Onderdeel van de
plannen van VV Diepenheim is een Tiny forest. En Machtig Mooi Markelo zoemt....heeft de
duurzaamheidsprijs gewonnen. Feitelijk is dit een uitgewerkt plan voor een Tiny forest.
We hebben er dus al twee.
Vraag: wat heeft het college al gedaan m.b.t de motie en was het college bekend met de
inschrijftermijn?
Vraag: wat gaat het college doen om de aanmelding nog te realiseren?

