
Vragen en toezeggingen Raad 28 januari 2019 

 

Stadspark/De Deel 

Wethouder Haagsma: er volgt een aparte bijeenkomst over het Stadspark als dit de wens 

is van de raad. 

Reactie college/tijdpad: 

Tijdens de presentatie over de voortgang van het centrumplan begin december 

2018 is er aangegeven dat er een stadscafe volgt over het inrichtingsplan voor 

het groen tussen De Deel en de Koningin Julianastraat. Dit gebeurt als alles 

gereed is voor presentatie en naar verwachting in februari-april 2019. 

 

Fietsvoorziening De Deel 

Wethouder Haagsma stelt voor om, als De Deel gerealiseerd is samen als commissie met 

omgeving, zoals Halte 24, kijken waar ‘fietskluizen’ of andere voorzieningen te plaatsen 

zijn, inclusief een businessconcept. Wethouder zegt (inspiratie)sessie met de commissie 

toe.   

Reactie college/tijdpad: 

Het college wil het plein eerst opknappen en dan eventueel kijken naar 

‘modernere’ oplossingen (zoals het plaatsen van een aantal fietskluizen). 

 

NOPlinc 

Wethouder Wijnants geeft aan dat er in febr. 2019 een apart besluit komt over de 

vervolgstap van de tweede € 10.000 na de verantwoording van de eerste € 10.000. Hij 

zal deze delen met de commissie. 

Reactie college/tijdpad: 

Met de nieuwsbrief van 8 februari stuurde het college u een memo over 

NOPLINC. Daarin is ook ingegaan op de onderhoudssubsidies. In februari 2018 

is een onderhoudssubsidie verleend aan de Stichting NOPPEDIA, voor de 

periode van februari 2018 tot en met februari 2019. De verantwoording van 

deze periode moet uiterlijk 15 april 2019 worden ingediend. Binnen het 

subsidiebeleid mag een subsidie van deze omvang ambtelijk worden afgedaan 

met een vaststellingsbesluit. Gezien de voorgeschiedenis zal daar in dit geval 

van afgeweken worden, door het besluit om de subsidie al dan niet vast te 

stellen door het college te laten nemen. Dit besluit ontvangt de commissie BFE 

dan vervolgens ter informatie. Mocht op basis van de verslaglegging over deze 

eerste termijn onderhoudssubsidie twijfel bestaan over het onderhoud van het 

platform of over de visie op de gewenste doorontwikkeling van de stichting, dan 

zal de tweede en laatste termijn van €10.000 niet verleend worden.  

 

Uiteraard hoopt het college dat het bestuur van NOPPEDIA overtuigend zal 

laten zien dat NOPLINC een mooie toekomst te wachten staat, waarin zowel 

ondernemers als gemeente, studenten en werkzoekenden het platform 

gebruiken voor hun verdere ontwikkeling en het ook echt een platform voor en 

door ondernemers wordt. 

 


