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Aan de fractie van Stichtse Vecht 
Beweegt 
T.a.v. de heer D. van 't Hof 
Broekdijk Oost 55 
3621 LM  Breukelen 
 
 
 
 
Datum 
28 februari 2014 
Onderwerp 
Mondelinge vraag d.d. 25-2-2014 
Bijlage(n) 

     

 

 
 

 
 
Afdeling 
Kabinet 
Behandeld door 
Dhr. D.J.M. van der Pol  
Direct nummer 
(0346) 25 4505 
E-mail 
Dave.van.der.Pol@stichtsevecht.nl 
 
 
Ons kenmerk 
2014-2/kabinet/raadsvragen/Van'tHof/DvdP 
Uw kenmerk 

     

 
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 

 
 
Geachte heer Van ‘t Hof, 
 
Op 25 februari jongstleden heeft u het college verzocht om, in het kader van onze beantwoording 
van uw technische vragen van november 2013 en uw artikel 41-vragen van december 2013 
inzake de financiering van de “Vereniging van oud-Raadsleden en oud-Wethouders Stichtse 
Vecht” en “Stichting Brooklyn Bridge”, uw fractie een uitgebreide(re) schriftelijke beantwoording te 
doen toekomen. U heeft in het bijzonder gevraagd om in deze beantwoording gericht(er) in te 
gaan op: 
 

1. welke grondslag er is gehanteerd voor de feitelijke toewijzing van middelen aan de 
“Vereniging van oud-Raadsleden en oud-Wethouders Stichtse Vecht” en “Stichting 
Brooklyn Bridge”; 

2. de keuze waarom bepaalde kosten onder de post “representatie” zijn geboekt en  
3. in hoeverre er al dan niet is voldaan aan de reguliere subsidievoorwaarden met 

betrekking tot aanvraag- en verantwoordingsprocedures.  
 
In reactie op uw vragen, berichten wij u als volgt:  
 
Op 10 mei 2011 heeft het bestuur van de vereniging Oud-Goudesteiners aan het college van 
Stichtse Vecht voorgesteld om de scope van de vereniging Oud-Goudesteiners (opgericht in 
2005), in het kader van de gemeentelijke herindeling, te verbreden en – zodoende – de toegang 
tot het lidmaatschap voor alumni-raadsleden en wethouders van de voormalige gemeenten 
Breukelen en Loenen, mogelijk te maken. Op basis van in ditzelfde schrijven (zie bijlage) gedane 
verzoek, is in de jaren 2011 t/m 2013 jaarlijks een bedrag van 3.000 euro aan de vereniging ter 
beschikking gesteld.  
 Om het verzoek van het bestuur van mei 2011 tot een structurele vorm van 
ondersteuning gestand te doen, is vanaf 2014 jaarlijks 3.000 euro begroot. Deze bedragen zijn, 
zoals tevens in onze beantwoording van uw vragen op 11 februari jl. is aangegeven, door middel  
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van besluitvorming door de gemeenraad van Stichtse Vecht bij vaststelling van de begroting voor  
2014, vastgesteld.  

Naast deze gemeentelijke bijdrage, wordt er door het bestuur aan de leden van de 
Vereniging van oud-Raadsleden en oud-Wethouders Stichtse Vecht, tevens een jaarlijkse 
contributie van 30,- euro per persoon gevraagd. Het bestuur legt over het cumulatief van deze 
middelen, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, verantwoording aan haar leden af. 
Tijdens de meest recente algemene ledenvergadering, die plaatsvond op 6 september 2013, zijn 
de jaarstukken betreffende het boekjaar 2012 door de leden van de Vereniging van oud-
Raadsleden en oud-Wethouders Stichtse Vecht vastgesteld. Volledigheidshalve treft u 
bijgevoegd bij dit schrijven een kopie van de desbetreffende balans en de statutaire 
verplichtingen omtrent verslaglegging.  
 
Stichting Brooklyn Bridge 
Voor wat betreft de eenmalige bijdrage van de gemeente Stichtse Vecht van 5000,- euro aan 
Stichting Brooklyn Bridge, is bij de behandeling van de begroting voor 2014 aangegeven dat de  
beschikbaarstelling van deze gelden afhankelijk is van de met het stichtingsbestuur te maken 
nadere afspraken over de te ontplooien activiteiten in 2014 (of daarna). Er heeft derhalve in 2014 
nog geen uitgave plaatsgevonden. 

De gemeentelijke bijdrage van 5000,- euro, die op 25 februari 2011 aan Stichting 
Brooklyn Bridge is overgemaakt, staat thans, na aftrek van notariële kosten en kosten gerelateerd 
aan de inschrijving in handelsregister, op de bankrekening van stichting Brooklyn Bridge. 
Volledigheidshalve treft u bijgevoegd bij dit schrijven het desbetreffende rekeningafschrift.  
 
Zoals u weet is na de herindeling besloten om bestaande tradities in onze kernen voort te zetten 
vanwege het belang dat daar door inwoners aan wordt gehecht. Dit geldt onverminderd voor de 
historische band tussen Breukelen en Brooklyn. Zoals aangegeven in ons schrijven van 11 
februari jl., biedt het aantreden van een nieuwe Borough-president, sinds kort Eric Adams, 
kansen om deze historische verbintenis een nieuwe impuls te geven. Het college is derhalve met 
het stichtingsbestuur in overleg over de wijze waarop de gealloceerde gelden hiertoe kunnen 
worden ingezet.  
 Op het moment dat het stichtingsbestuur tot een (doelmatige) besteding van haar 
middelen is gekomen, zal het college er uiteraard, mede in het kader van uw vraag omtrent het 
naleven van verantwoordingsprocedures, op toezien dat het stichtingsbestuur hierover 
verantwoording aan het gemeentebestuur aflegt. Op uw verzoek en conform de toezegging van 
het college op 11 februari jl., wordt u hieromtrent te zijner tijd nader geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
 
 
gemeentesecretaris     burgemeester 


