
Geachte heer van Leijen, 
 
Tijdens de vergadering van de Algemene Raadscommissie van afgelopen donderdag heeft u over een 
aantal onderwerpen aangegeven, deze met wethouder Mesu te willen bespreken tijdens een 
raadsinformatie avond. 
Wethouder Mesu heeft mij gevraagd op uw vragen in te gaan. 
 
Heeft er een nulmeting plaatsgevonden voor het onderhoud van de schoolgebouwen? 
In BUCH-verband is besloten geen nulmeting te doen, omdat er sprake was van een koude overdracht 
per 1 januari 2015. Wel heeft de gemeente in 2013 in overleg met de schoolbesturen een 
meerjarenonderhoudsplan opgesteld, dat basis vormde voor de aanvragen 2014 voor de OHP. Dit was 
bedoeld om een onderhoudsmeting te doen vlak voor de overdracht in 2015 met de mogelijkheid voor 
schoolbesturen om voor het achterstallig onderhoud nog aanvragen in te dienen. Dit heeft met name voor 
de basisschool Adriaan Roland Holst geleid tot goedkeuring voor de dakrenovatie en toekenning 
normbedragen onderwijsvernieuwing en veilige school. 
Wij verwachten hiermee uw vraag inzake het onderhoud van de schoolgebouwen te hebben beantwoord. 
Als u verdere vragen inzake dit onderwerp heeft vernemen we dit graag. 
 
Hoe is de start van de wijkteams geweest, o.a. de keukentafelgesprekken? 
Op 24 september hebben wij een raadspresentatieavond gegeven over de start en de beleving van zowel 
de inwoners als de betrokken medewerkers. Er is een intern gericht onderzoek gepresenteerd en een 
klanttevredenheidsonderzoek welke met name gericht was op het voeren van brede gesprekken en de 
beleving daarvan. Naar aanleiding van deze onderzoeken is een aantal actiepunten geformuleerd die in 
BUCH verband beter zijn/worden uitgewerkt (we kunnen niet alle aspecten tegelijk aanpakken). De 
achterliggende stukken heb ik als bijlage bij deze e-mail opgenomen. 
 
Hoe is de start van de jeugdzorg verlopen?  
Tijdens de raadspresentatieavond op 24 september hebben wij aan uw raad gevraagd welke 
onderwerpen bij de volgende raadspresentatieavond behandeld moeten worden. Er is toen aangegeven 
dat informatie over de ervaringen rondom de jeugd een onderwerp was. 
Inmiddels is een verzoek bij de griffier gedaan voor een presentatieavond mbt de laatste cijfers op het 
sociaal domein, hoe de inkoop is gegaan en de start met de jeugdhulp. Deze bijeenkomst is gepland op 
17 maart 2016. 
 
Ik verwacht hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik ze graag. 
Ik zal aan de griffier vragen of hij de beantwoording van deze vragen met de rest van onze raad wil delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Klaver-Blankendaal 
Senior beleidsadviseur 
 
Telefoon: (072) 888 0361 / (06) 52 77 04 25 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 
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