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Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij sturen wij u een antwoord op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het
CDA inzake Reuring d.d. 25 maart 2019.

De tekst van de vragen is hieronder integraal opgenomen. De beantwoording is
hierin ingevoegd.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN IN GEVOLGE ARTIKEL 39 RvO
Aan:

Het college van B&W

Onderwerp: Reuring

Datum: 25 maart 2019

Aanleiding
AfgeTopen maandagavond 25 maart is een delegatie van de CDA-fractie op bezoek
geweest bij Reuring om daar te praten over deze organisatie. Reuring doet veel
goed werk voor kwetsbare inwoners van de gemeente Noordwijk. ik zeg bewust
gemeente Noordwijk omdat ook veel Noordwijkerhouters bij Reuring te vinden zijn.
Reuring heeft dus een functie voor de gehele gemeente Noordwijk. Door financiële
beperkingen dreigen een aantal door Reuring georganiseerde activiteiten te
verdwijnen. Het CDA is van mening dat dit geen goede zaak is en heeft daarom de
volgende vragen aan het college:

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Vraag 1
I.
Is het college op de hoogte van de financiële beperkingen van Reuring en, is
hier al met Reuring over gesproken? Wat was de uitkomst van dit gesprek?

Antwoord 1:
Ja, het college is ervan op de hoogte dat Reuring wil uitbreiden en hiervoor extra
subsidie heeft aangevraagd. Vorig jaar heeft de raad structurele middelen
vrijgemaakt voor de voortzetting van Reuring. Voor 2019 heeft 's Heerenloo een
beroep gedaan op dit budget en daarnaast ook een hogere aanvraag ingediend.
's Heerenloo heeft voor het jaar 2019 een totale subsidieaanvraag ingediend van
238.194. Dat is 151.359 meer dan in 2018 aan subsidie werd verstrekt. In
antwoord op deze aanvraag heeft in 2018 ambtelijk afstemming plaatsgevonden met
Reuring. De gereserveerde middelen zijn verleend. De aanvullende aanvraag is
deels toegekend, namelijk de uitbreiding van Reuring naar Noordwijkerhout en de
Zilk. Van het project eenzaamheid in 't Trefpunt en de Wieken bestuderen we
momenteel de evaluatie en gaan binnenkort in gesprek ter verdere verduidelijking
van de resultaten.

Vraag 2
2.
Reuring organiseert o.a. een keer per week een gemeenschappelijk diner
voor eenzame inwoners van onze gemeente. Door te weinig financiële middelen
komt deze activiteit nu in gevaar. Is het college op de hoogte van deze situatie en
ziet het college mogelijkheden om te voorkomen dat deze activiteit noodgedwongen
moet stoppen?

Antwoord 2:
Het college is hiervan op de hoogte. Het bovengenoemde project is gestart in 2018
als pilot. Hoewel de eerste resultaten positief zijn, willen wij de evaluatie bestuderen
alvorens te besluiten over een eventuele voorzetting. Dit besluit kan op korte termijn
worden genomen.

Vraag 3
3.
Door de het samengaan van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
heeft Reuring een potentieel grotere groep mensen die gebruik wil maken van de
activiteiten van Reuring. Heeft het college hier rekening mee gehouden met het
toekennen van subsidie aan Reuring? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3:
Ja. Om die reden is besloten voor 2019 een aanvullende subsidie te verlenen van
47.551. Deze subsidie is bedoeld voor uitbreiding van Reuring naar een locatie in
Noordwijkerhout of de Zilk. Wij hebben besloten tot deze uitbreiding omdat de
positieve effecten van Reuring in 2018 zijn aangetoond bij de evaluatie. En omdat er
een aantoonbare behoefte is, blijkend uit de huidige deelname van inwoners uit de
kern Noordwijkerhout aan Reuring op het Sportpark Duinwetering.

Vraag 4
4.

Is het college bereid om de financiële situatie van Reuring in zijn geheel nog
eens nader te bekijken eventueel extra financiële middelen toe te kennen? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord 4:
Ja. Zoals gezegd wordt de evaluatie van het project eenzaamheid nader bestudeerd.
We vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

C. Ho

De burgemeester,

J.H.M. Hrmans
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