
Beantwoording vragen behandeling programmabegroting 2013-2016 
van maandag 29 oktober 2012. 

 
 

1. Het investeringsplan laat ook voor de toekomst nog steeds € 2 miljoen voor grondaankopen zien, 
terwijl de uitgifte van gronden getemporiseerd wordt. Is dit nog steeds noodzakelijk en hoeveel is 
er de afgelopen jaren gebruik van gemaakt? 
 
Antwoord : 
Wethouder Goldsteen zal in de vergadering hierop een mondelinge toelichting geven. Op vrijdag 
wordt een vertrouwelijk overzicht op het RIS geplaatst.  

 
2. Hoe staat het met de realisatie van de investeringsbudgetten uit 2012? 

 
Antwoord : 
Bij de controle van de jaarrekening 2011 heeft de accountant kritische opmerkingen gemaakt 
over de toelichtingen van alle investeringskredieten. Op grond van de doorontwikkeling planning 
en control is het de eerste prioriteit om te werken aan de verbeterpunten uit het 
accountantsverslag en de managementletter. We zijn nog bezig om de gewenste verbeterslag in 
de stand van zaken van alle kredieten door te voeren. Het doel is om dit gerealiseerd te hebben 
in de jaarrekening 2012. 
 

3. Kostendekkende tarieven 
De raad wordt hierover in december geïnformeerd (Blz. 95 programmabegroting), terwijl in het 
raadsvoorstel belastingverordeningen 2013 staat dat de tarieven al zijn aangepast a.g.v. nadere 
besluitvorming. Hoe ziet dit nu precies? 
 
Antwoord : 
De besluitvorming, zoals genoemd in het raadsvoorstel belastingverordeningen 2013, is van 
december 2011. Hierin zijn destijds voorstellen gedaan t.a.v. kostendekkendheid. De genomen 
besluiten uit december 2011 zijn verwerkt in de legesverordening 2013. In december 2012 wordt 
uw raad nader geïnformeerd over aanvullend onderzoek dat heeft plaats gevonden m.b.t. 
kostendekkendheid. De eventuele gevolgen van de besluitvorming komende decemberraad 
kunnen pas in de verordeningen voor 2014 verwerkt worden. 
 

Aanpassing raadsbesluit Najaarsnota 2012 
 

Naar aanleiding van een vraag van een raadslid na de begrotingsvergadering van afgelopen 
maandag heeft het college gemeend het raadsbesluit van de Najaarsnota 2012 te moeten 
aanscherpen. Het wordt nu als volgt: 

 
vast te stellen               
de Najaarsnota 2012. 
 
Inclusief besluitvorming met betrekking tot: 
1. Vrijval restantkrediet Uitvoering Halteplan ad € 146.400 
2. Eénmalige subsidie de Mozaïek i.v.m. vervanging inventaris ad € 70.000 
3. Budgetoverheveling VVE-middelen 2012 naar 2013 ad € 90.000 
4. Contractverlenging beleidsmedewerker duurzaamheid m.i.v. 1 maart 2013 voor vier jaar ad   
    € 60.000 per jaar, dekking uit de reserve Milieu. 


