
PvdA - Algemene uitkering 
meerjarenperspectief

1. er wordt gesproken over een generieke korting van 5% op exploitatiebudgetten, resulterend in 
een structurele taakstellende besparing van circa 1 miljoen. Ik kan echter nergens zien om 
welke budgetten het gaat, en welke uitgezonderd zijn. Graag ontvang ik zsm een overzicht 
welke budgetten wel worden gekort en welke niet (graag specifiek maken: onderhoudsbudget 
speelvoorzieningen wel, subsidies niet, onderhoudsbudget wegen wel etc).

2. er wordt gesproken over uitstel van investeringen van 200.000,-. Om welke investeringen gaat 
het, en met welke argumentatie?

3. Is de pensioenvoorziening voormalig bestuurders al opgenomen in de begroting? Zo nee, 
waarom niet en om welk bedrag gaat het bij benadering? 

4. Is de ontstane boventalligheid personeel al opgenomen in de begroting. Zo nee (lijkt me niet 
aangezien het plaatsingsproces net afgerond is), om welk bedrag gaat het?

5. Er wordt gesproken van 750.000,- aan autonome ontwikkelingen. Zijn deze in de laatste 
maanden nog geactualiseerd en om welke specifieke budgetten gaat het? 
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