Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 39, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

Indiener(s)Progressief Hulst

Onderwerp: Subsidiebeleid
Portefeuillehouder: Totté
Vraag: Heeft het college voorwaarden verbonden aan de subsidies van respectievelijk: den Dullaert
en de Warande.
Zo nee waarom niet ?
Zo ja wordt door de respectievelijke stichtingen voldaan aan de voorwaarden.
En welke zijn die voorwaarden
Is in de voorwaarden o.a. opgenomen dat de stichtingen geacht worden een gebruikers raad in te
stellen en die dan ook periodiek te raadplegen over de gang van zaken en over verbeterpunten.
Zo nee waarom niet ?
Zo ja blijkbaar wordt door de stichtingen geen uitvoering gegeven aan deze voorwaarde.
Is dit bekend bij het college? En indien dit bekend is bij het college welke actie is daar dan op
genomen?
Kortom: zijn er bij beide subsidie verleningen voorwaarden gesteld ten aanzien van uitvoering
( doelmatigheid ) en verantwoording van de middelen ( rechtmatigheid ) .
Zo nee waarom niet ?
Zo ja dan wordt in onze ogen niet voldaan aan deze voorwaarden.
Zijn de stichtingen door het college in gebreke gesteld en zijn de stichtingen binnen een
vastgestelde termijn in de gelegenheid gesteld om hun attitude aan te passen aan de gestelde
voorwaarden.
Als dit niet gebeurd is , is het college dan bereid om als nog deze actie te ondernemen, immers
zonder ingebrekestelling is het niet mogelijk verdere stappen te ondernemen, hierbij wordt gedacht
aan stopzetten van de subsidie verstrekking.

Aanleiding voor de vraag:
De berichtgeving en dat wat wijzelf opmerken en te horen krijgen van gebruikers en gewezen
gebruikers van den Dullaert en de Warande en het op zijn minst onorthodoxe gedrag van de heer
van Puyvelde.
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Eventuele toelichting:
Deze waarnemingen leiden tot de volgende conclusie: een daad krachtig gemeente bestuur verleent
subsidie onder voorwaarden, als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt is ons inziens de subsidie
verstrekker gehouden om de subsidie in te trekken.
De kapitale vraag is of aan de onderscheiden stichtingen en de heer van Puyvelde al ooit is
meegedeeld dat zij in de ogen van B&W in gebreke blijven en/of hen de wacht is aangezegd, als dit
niet gebeurd is moet dit eerst gebeuren door B&W ( rechtmatigheid ), daarna moeten de stichtingen
en de heer Van Puyvelde een termijn krijgen waarbinnen hij zijn tekortkomingen weg kan werken
c.q. herstellen. ( zorgvuldigheid )
Voldoen ze daarna nog niet aan de voorwaarden dan is het moment van afscheid daar, in de vorm
van het niet meer verstrekken van de subsidies
( Blijkbaar was wethouder Totté op de hoogte van de statutenwijziging, maar heeft hij het
gemakshalve er maar bij gelaten.)
Wij vinden het van groot belang dat zowel de Warande als den Dullaert aan hun doelstellingen
zullen voldoen, beide voorzien in een aanwezige behoefte indien ze adequaat en met het belang
van de gebruikers voorop gesteld uitgebaat worden.
Door hier gemeenschapsgeld voor in te zetten vinden wij dat de gemeenschap hier dan ook een
belangrijke stem in heeft.
Eens zal de raad haar standpunt in moeten nemen over deze gang van zaken
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