
Van: Brouwer, Marleen de  
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 15:37 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Godlieb, Rene 
Onderwerp: RE: SPOED: Onbeantwoorde technische vraag prgrammarekening inzake 
onderbenutting budget buitensportonderhoud 
Urgentie: Hoog 
 
Beste griffie, 
 
Graag onderstaand antwoord verzenden naar Lokaal Liberaal. 
 
Het antwoord op onderstaande vraag van Lokaal Liberaal staat in de Programmarekening 2016 op blz 
43 bovenaan: 
“Het budget  voor de buitensportaccommodaties  laat een positief saldo zien van ruim €103.000. Dit 
kunnen we toeschrijven aan de onderbenutting van het groot onderhoudsbudget in verband met de 
gefaseerde inzet van geld: niet elk jaar kan het gehele jaarbudget volgens de planning worden 
ingezet. De niet ingezette middelen voor groot onderhoud worden gereserveerd voor toekomstige 
acties in de reserve kapitaalgoederen groot onderhoud sportterreinen (zie ook de toelichting op de 
mutaties reserves)” . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marleen de Brouwer 
Teamleider Financiën 
 

 
 

 marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl 
T 0346 254560 M 06 14179317 
Aanwezig op maandag tot en met donderdag tot 15:00 uur 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
 
Van: Bas Verwaaijen [mailto:bas.verwaaijen@gmail.com]  
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 12:34 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; ll@studiotijdgat.nl 
Onderwerp: SPOED: Onbeantwoorde technische vraag prgrammarekening inzake onderbenutting 
budget buitensportonderhoud 
 
Geachte leden van de griffie, 
 
De fractie van Lokaal Liberaal heeft een vraag gesteld in de commissie van 13 juni. Het betrof 
een vraag waarom het budget voor onderhoud buitensport niet volledig is benut. Wij hebben 
aangegeven dat dit schriftelijk afgedaan mocht worden. In het overzicht beantwoording 
technische vragen ontbreekt onze vraag en het antwoord erop. 
 
Graag zien wij deze vraag vandaag nog beantwoord aangezien de behandeling in de raad 
vanavond plaatsvindt. Voor uw informatie de vraag is gesteld in de opname vanaf 14:30 
 
Groet, 
 
Bas Verwaaijen 
Lokaal Liberaal 
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