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 De titel voerde het jaar 2010 De titel voert het jaar 2013 

Artikel 3.2.5 Artikel betreffende Samenspraak Dit artikel is geschrapt. 

Artikel 3.3.3 Hier luidt de derde zin: In 2011 
gaan collegeleden…..enz. 

Na de eerste zin wordt de tekst vervangen 
door: Op de meeste dinsdagmiddagen zijn 
daar ook spreekuren voor. Via een afspraak 
via het bestuurssecretariaat kan men dit 
afspreken.   

Artikel 3.3.4.   Via een platform kan men zijn 
mening  naar voren brengen. 

Toevoegen: Via een platform of wijkspreekuur  

Artikel 5. Wie adviseur kunnen zijn Toevoegen onder de titel van het hoofdstuk:  
 
Uitgangspunt echter is dat 
gemeenteraadsleden geen lid van een 
platform kunnen zijn.  

Artikel 5.2.3 In 2011 gaat de gemeente 
onderzoeken of burgeradviseurs 
gezocht kunnen worden via 
‘social media’  

Vervangen door: Burgeradviseurs worden ook 
gezocht door het gebruik van ‘social media’ en 
via de website van de gemeente.  

Artikel 5.3  Hier staan de platforms genoemd  Toevoegen bij de thema’s waar mensen over 
meedenken: ondernemers    

Artikel 5.3.1.5  De tweede zin: In 2011 komt er 
een nieuwe indeling in platforms. 
We gaan kijken – om efficiënter te 
werken – welke platforms een 
samenwerkingsverband kunnen 
maken rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) en de Wet Werk en 
Bijstand (WWB)    

Deze tweede zin gaat eruit.  
De gemeente heeft naast de wijkoverleggen 
verschillende platforms die adviseren over 
speciale thema’s. Elk jaar wordt 
geïnventariseerd welke platforms voor 
faciliteren in aanmerking komen.  

Artikel 6.2. Het kopje luidt: Initiatiefsubsidies.  
 
De laatste twee zinnen: Die 
subsidie kan nooit meer dan € 
2000,-- bedragen, zolang er geld 
beschikbaar is. Deze afspraken 
komen in 2010 te staan in de 
subsidieverordening.  
 
In de voettekst verwijzen we naar 
een bedrag van €1500,--.  

Het kopje wordt:  
Subsidies om samen problemen aan te 
pakken 
 
De laatste twee zinnen worden vervangen 
door: de regels voor subsidies zijn vastgelegd 
in het gemeentelijke subsidiebeleid.  
De voettekst wordt verwijderd.  
 
NB: het nieuwe gemeentelijke subsidiebeleid 
wordt naar verwachting vastgesteld tegelijk of 
misschien wel voorafgaand aan het 
vaststellen van deze uitgangspuntennota.  

 


