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Aan het college,
Inleiding
Naar aanleiding van de commissievergadering hebben wij nog aanvullende vragen over camping
dijk en waard in relatie tot het project verbinding. Op de website van Camping Dijk en Waard is
geen achtergrondinformatie te vinden en de direct beschikbare informatie is daardoor summier.
De meerwaarde van dit project is ons op deze manier nog onduidelijk. De antwoorden op de
vragen van D66 is voor ons nog niet bevredigend genoeg, en roept zelfs meer vragen op.

Vragen
1. Begrijpt GroenLinks uit de beantwoording van de vragen van D66 goed dat de 209.000
euro loonkosten betreft en dat de financiering van de uitvoering van de projecten via
fondsenwerving plaatsvind?
2. Hoeveel van die 209.000 euro betreft en loonkosten en hoeveel van de 209.000 euro
gaat daadwerkelijk naar de uitvoering van projecten?
3. Wij willen graag meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting. Aantal
werknemers, bestuur, directie? Kortom: wie zit er in de organisatie en hoe ziet de
organisatiestructuur er uit?
4. Wat zijn de concrete resultaten van het afgelopen jaar?
5. Is de presentatie van Camping Dijk en Waard die aan de raad gepresenteerd is
beschikbaar om terug te kijken?
6. Zo nee, zijn er andere vormen van informatie over de stichting beschikbaar? Bijvoorbeeld
een uitvoeringsplan? Een visiestuk? Een buisenessplan?
Antwoord van het college
Inleiding
NB: De beantwoording van vraag 6 is ten opzichte van de op 19 april verzonden beantwoording
aangepast. Een deel van de beantwoording bevatte foutieve informatie die in deze
beantwoording is gecorrigeerd.
Antwoord
1. Begrijpt GroenLinks uit de beantwoording van de vragen van D66 goed dat de 209.000
euro loonkosten betreft en dat de financiering van de uitvoering van de projecten via
fondsenwerving plaatsvind?
De financiering van het project vindt namelijk plaats via een subsidieverstrekking (in tranches,
zoals in het voorstel vermeld staat) en bijbehorende opdrachtovereenkomst. De financiering is
bedoeld voor uitvoering van de opdracht zoals deze in het voorliggend raadsvoorstel is
omschreven. Om die uitvoering te realiseren moeten de initiatiefnemers hun agenda vrij kunnen
maken. Het bedrag heeft uitvoering van de opdracht tot doel, maar is omwille daarvan ook
bedoeld voor het levensonderhoud van de initiatiefnemers. Wanneer er voor de uitvoering van
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initiatieven binnen het project verbinding aanvullende financiering nodig is, vindt dit plaats via
fondsenwerving door de initiatiefnemers.
2. Hoeveel van die 209.000 euro betreft en loonkosten en hoeveel van de 209.000 euro
gaat daadwerkelijk naar de uitvoering van projecten?
Het gehele bedrag dient uitvoering van de opdracht zoals deze in het voorliggend raadsvoorstel
is omschreven. Daarvoor acht het college dit bedrag als bijdrage van de gemeente redelijk en
billijk. Het staat de initiatiefnemers vrij te bepalen hoeveel hiervan precies voor levensonderhoud
wordt gebruikt, zolang de opdracht zoals omschreven naar behoren wordt uitgevoerd. Om dit te
monitoren worden de verschillende tussentijdse evaluatiemomenten voorgesteld.
3. Wij willen graag meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting. Aantal
werknemers, bestuur, directie? Kortom: wie zit er in de organisatie en hoe ziet de
organisatiestructuur er uit?
De stichting is bij het starten van de Camping opgericht om uitvoering te geven aan het
raadsbesluit waarvoor subsidie aan de initiatiefnemers was verleend. De stichting bestaat uit de
drie initiatiefnemers die gezamenlijk de projecten opstarten en begeleiden.
4. Wat zijn de concrete resultaten van het afgelopen jaar?
U bent via de presentatie en de schriftelijk evaluatie op de hoogte gesteld van de resultaten van
Camping Dijk en Waard. Voor wat betreft de grotere maatschappelijke projecten zijn met
maatschappelijke partners, inwoners en andere stakeholders nieuwe oplossingen bedacht voor
sociaal-maatschappelijke knelpunten/kwesties. Voor de implementatie daarvan moet o.a. de
gemeente zich aan deze oplossingen committeren. Implementatie paste niet in het twee
maanden durende bestaan van Camping Dijk en Waard. Kleinere projecten konden wel direct
worden uitgevoerd, zoals de bouw van het tijdelijke theater.
5. Is de presentatie van Camping Dijk en Waard die aan de raad gepresenteerd is
beschikbaar om terug te kijken?
De technische ondersteuning voor de presentatie destijds is door de initiatiefnemers zelf
georganiseerd. Helaas hebben wij moeten vernemen dat het daarbij niet gelukt is een opname te
maken.

6. Zo nee, zijn er andere vormen van informatie over de stichting beschikbaar? Bijvoorbeeld
een uitvoeringsplan? Een visiestuk? Een buisenessplan?
Een uitvoeringsplan, businessplan of visiestuk past niet bij de basisprincipes die aan de
grondslag van Camping Dijk en Waard liggen. Die basisprincipes gaan er namelijk vanuit dat
initiatieven met maatschappelijke meerwaarde vanuit de samenleving kunnen ontstaan, en dat
dus niet van de voren te bepalen is wat die initiatieven en de uitkomsten daarvan zijn. De
afspraken/uitganspunten die wel van te voren zijn vastgesteld zijn terug te lezen in de schriftelijke
evaluatie en zijn van tevoren met uw raad gecommuniceerd in de vorm van het raadsvoorstel
CBB200300 over de voorwaarden voor het coronasteunfonds waarover de raad op 30 juni 2020
heeft besloten.
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