Aanvullende
technische
raadsvragen
Jaarstukken
2019
n.a.v. Commissie
30 juni 2020

PVDA
Nav het antwoord op technische vraag 112 technische vragen Jaarstukken 2019: het antwoord is nog niet
helemaal duidelijk.
Deze vraag is telefonisch kortgesloten met de steller.
Streekbelangen
Nav het antwoord op technische vraag 14:
Indien beheer velden overgaat naar de verenigingen, komen de verenigingen dan met extra kosten te
zitten omdat de velderenovaties niet zijn opgepakt of omdat sprake is van achterstallig onderhoud?
Antwoord: Op dit moment zijn we hier nog met de verenigingen over in gesprek. We proberen met hen
overeenstemming te bereiken. Eind 2020 wordt er een voorstel aan de raad voorgelegd.
Streekbelangen
Nav het antwoord op technische vraag 127 technische vragen Jaarstukken 2019: het antwoord is nog niet
helemaal duidelijk.
Deze vraag is telefonisch kortgesloten met de steller.
Lokaal Liberaal
Nav het antwoord op de technische vragen 13 en 15 Jaarstukken 2019: Wat is nu het sec voor 2020
beschikbare budget voor dit stimuleringsfonds duurzaamheid op grond van het op 3 juni genomen
besluit, los van eventuele budgetoverhevelingen uit eerdere jaren?

Het opgenomen budget in de begroting 2020 voor het stimuleringsfonds bedraagt € 101.500. Maar we
willen graag nog een nadere toelichting geven over de voorgestelde overheveling van 2019 naar
2020.
In het CWP is opgenomen dat de gelden van dit stimuleringsfonds meegenomen mogen worden naar
het volgende jaar. Bij het opstellen/uitvoeren van het programma duurzaamheid voor 2020 en de
daarbij behorende budgetten zijn wij er van uit gegaan dat het overgebleven budget van 2019 over
zou worden geheveld naar 2020. Wij konden niet vermoeden dat er in juni 2020 anders besloten zou
gaan worden en dat dit invloed zou hebben op de overheveling van 2019 naar 2020. Het besluit dat er
overgeheveld mag worden was door uw raad genomen bij de vaststelling van het
Collegewerkprogramma, waar dit expliciet in is genoemd. In totaal is er voor 2020 dus rekening
gehouden met een budget van € 101.500 + € 155.000 = € 256.500.
Bij de vaststelling van de Begroting 2020 heeft de raad besloten om in 2020 incidenteel € 200.000 te
bezuinigen op duurzaamheid. Bij het opstellen/uitvoeren van het programma duurzaamheid 2020 en
de daarbij behorende budgetten is deze bezuiniging opgenomen. Een deel van de bezuiniging van €
200.000 wordt voor € 118.000 gerealiseerd vanuit het stimuleringsfonds. Het resterende gedeelte van
het stimuleringsfonds wordt gebruikt voor de uitvoering van de subsidieverordening die op 3 juni jl. is
vastgesteld door de raad.
Als de raad besluit om het overgebleven budget van het stimuleringsfonds van 2019 niet over te
hevelen, zal er een andere manier moeten worden gezocht om de bezuiniging van € 118.000 te
realiseren. Doordat de raad op 3 juni 2020 een amendement heeft aangenomen bij de
subsidieverordening stimuleringsfonds duurzaamheid om geen gelden meer over te hevelen naar
volgend jaar en dit ook te laten gelden voor 2019, komen wij in de problemen met de al ingezette
budgetten. In de eerste 5 maanden zijn er diverse verplichtingen aangegaan uitgaande dat er een
overheveling plaats zou vinden. Hierdoor wordt het moeilijk om de bezuiniging van € 118.000 alsnog
op andere budgetten binnen duurzaamheid te realiseren. Vanaf het jaar 2020 wordt het amendement
gevolgd en zal er bij een positief saldo op het stimuleringsfonds geen overheveling meer plaatsvinden.
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