
 

RAADSVRAAG (mondeling) 

Juridisch kader 
- art. 155, lid 1 Gemeentewet 
- art. 43 Reglement van Orde 
- onderdelen 3.2.6 t/m 3.2.9 Protocol 

Informatievoorziening 
 
Wat is het? 
Een verzoek om inlichtingen over elk – meestal 
actueel – onderwerp. 

Procedure 
- schriftelijk indienen bij voorzitter tot uiterlijk 

24 uur vóór aanvang vergadering 
- afschrift aan alle raadsleden en DB 
- dagelijks bestuur beantwoordt vragen tijdens 

raadsvergadering (mondeling) 

Indiener Markus Sanders & Saira Mohammad  

 

Fractie PvdA 

Datum indiening 24 januari 2012  

Aan de voorzitter van de deelraad van Amsterdam-Noord 

De deelraad van Amsterdam-Noord in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2012  

Het dagelijks bestuur/de voorzitter van het dagelijks bestuur*) wordt verzocht de volgende vragen te 
beanwoorden 

- Was de Portefeuillehouder op de hoogte dat de korting op de subsidie aan Bewegen voor 
 Ouderen een tariefsverhoging van 85% voor de deelnemers zou inhouden? 

- Heeft de Portefeuillehouder in haar keuzes de eigen bijdragen voor de deelnemers 
 vergeleken met de bijdragen die deelnemers in andere stadsdelen betalen voor dezelfde 
 activiteit? 

- Welke bezuinigingen levert de tariefverhoging de komende jaren op? 

- Met welk bedrag wordt het tarief in 2013 en 2014 verhoogd? 

- Zijn er meer activiteiten die door het stadsdeel worden medegefinancierd die te maken 
 hebben met een forse tariefverhoging? 

- Weet de Portefeuillehouder of -  en zo ja hoeveel ouderen zich genoodzaakt voelt hun 
 deelname aan bewegen voor ouderen te beëindigen door de tariefverhoging? 

- Ziet de Portefeuillehouder mogelijkheden om voor ouderen met een laag inkomen een fonds 
 op te richten of een andere inkomensafhankelijke oplossing te vinden zodat zij in beweging 
 kunnen blijven? 
*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Toelichting 

De PvdA fractie is door verschillende deelnemers van meer bewegen voor ouderen benadert met 
betrekking tot de tariefverhoging. Naar aanleiding hiervan stellen wij de bovenstaande vragen.    

Handtekening 
 
 
 
 
 

in te vullen door raadsgriffie 
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