Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 32, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

9 april 2019
Indiener(s) Groot Hontenisse

Onderwerp: Bijdrage jubilea
Portefeuillehouder: JF. Mulder / R. Ruissen
Vraag:
Wat zijn de criteria die het college hanteert voor het toekennen van bijdragen bij jubilea van
verenigingen en stichtingen ?
Welke bijdragen, waarderingen, zijn er door het college gegeven aan verenigingen en stichtingen
bij het vieren van jubilea ?
Op welke gronden is de bijdrage van € 15.000,- aan Vestrock toegekend ?
Aanleiding voor de vraag:
Nav de besluitenlijst van 12 maart onder `4.8 Vestrock Een eenmalige bijdrage van € 15.000,t.b.v. het tienjarig jubileum´ en de brief van GraauwRock, 28 maart j.l., gericht aan het college en
in afschrift aan de fracties lijkt het alsof er een nieuwe manier van bijdragen aan jubilea van
stichtingen, verenigingen is opgezet.
Eventuele toelichting:
Groot Hontenisse vindt dat bij jubilea van stichtingen en verenigingen een waardering, bijdrage
vanuit het gemeentebestuur hoort. Zonder onze vrijwilligers zou onze gemeente er immers heel
anders, minder aantrekkelijk uitzien. Een schouderklop is dan op zijn plaats.
Wij vinden dat alle stichtingen en verengingen gelijkwaardig behandeld moeten worden. Wij gaan er
vanuit dat er een vaste voor iedere vereniging en stichting zelfde wijze van waardering is.
We zijn dan ook verbaasd te lezen dat er voor 10 jaar Vestrock een bijdrage gegeven wordt van €
15.000,-. Het gaat ons hier niet om Vestrock ,maar wel om de wijze waarop het college omgaat met
de waardering, zijnde bijdrage bij een 10 jarig jubileum en mogelijk ook bij andere waarderingen
bij jubilea. Nu wordt een prachtig, gul gebaar naar de een, als zeer onprettig ervaren door de
ander. Zoals we in de brief van GraauwRock kunnen lezen.
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