
Vragenformulier voor raadsleden 

 
Toelichting 
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen: 
-aan de ambtelijke organisatie (als regel bellen of mailen naar de betreffende behandelende afdeling) 
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder 
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt 
de beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl 

 
Aan de griffie,  
 
Naam raadslid        : Jerry Stoker 
Fractie                    : PAC 
Datum                    : 11.2.2019 

Onderwerp             : aanmelding Holocaustmonument 
Portefeuillehouder : J. Huizing 

 
 
Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen: 
 
0   rondvraag kamer 1 / 2 PMC d.d.                  

 
0   beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp in Kamer 1 / 2 PMC d.d.       
 
0   beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp in Kamer 3 PMC d.d.       
 
X  informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering       
 

0  informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering       
 
Aanleiding: 
De oproep van het National Comité 4 en 5 mei en de VNG om mee te doen met de realisering van een 

tijdelijk Holocaustmonument. 
Dit omdat van augustus 2019 tot oktober 2020 herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede 

Wereld Oorlog eindigde. 
 
Vragen: 

1. Is het u bekend dat er een oproep is gedaan aan de gemeente Coevorden, als een van de 257 
gemeenten met dorpen en steden van waaruit Joden zijn gedeporteerd? 
Ja, wij hebben op 4 december 2018 de ledenbrief van de VNG ontvangen.  
 

2. Heeft u zich inmiddels ook aangemeld voor dit initiatief of bent u voornemens dat te doen? 
We hebben ons nog niet aangemeld. We zijn voornemens dit te doen. Uit navraag bij het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat we ons nog tot juli kunnen aanmelden.   
 

3. Als u niet voornemens bent de gemeente Coevorden aan te melden voor dit initiatief kunt u 
dan aangeven waarom niet? 
Zoals aangegeven in de beantwoording van de 2e vraag zijn we voornemens dit te doen. 

 
Ter informatie: 

In de afgelopen periode hebben meerdere initiatieven ten behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid bij 
ons aangediend. Onder andere Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden. Zij heeft een programma 
ontwikkeld om lokaal aandacht te besteden aan de bevrijding van Coevorden 75 jaar geleden. De 
initiatiefnemers brengen we in contact met de lokale Comités 4 en 5 mei om met elkaar af te stemmen en 
samen te werken. Provincie Drenthe stelt via de Subsidierelenging lokale activiteiten 75 jaar vrijheid 
Drenthe financiële middelen aan gemeenten beschikbaar voor lokale activiteiten. Wij kunnen maximaal € 
29.000 subsidie aanvragen. Een van de voorwaarden is dat wij minimaal 50% van het gevraagde 



subsidiebedrag bijdragen (cofinancieren). Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken wat onze rol is 
met betrekking tot de lokale activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid  en of we daarbij 
een aanvraag voor de provinciale regeling gaan indienen. 


