
Beantwoording van de vragen n.a.v. de behandeling jaarrekening 2014  
in de raadscommissie van 8-6-2015. 

 
 

1. Acties duurzaamheidsparagraaf en stand van zaken meerjarig doel CO2 (vraag CDA). 
Antwoord: De Duurzaamheidsparagraaf is inmiddels toegevoegd aan de formats voor 
raadsvoorstellen. De raad kan na de zomer dus de eerste voorstellen met 
duurzaamheidsparagraaf verwachten. De laatste stand van zaken m.b.t. de CO2-uitstoot kunt 
u nakijken in de voortgangsrapportage en CO2-scan voorjaar 2015 welke ter info op het RIS is 
geplaatst.  

 
2. Besteding middelen voor maatschappelijke stages in 2015 (ChristenUnie). 

Antwoord: In 2015 is de verplichte maatschappelijke stage afgeschaft. Daarmee zijn ook de 
rijksmiddelen komen te vervallen. Er is daarom ook geen invulling gegeven aan de uitbreiding 
van de maatschappelijke stage op bewegen en sport; hier is dan ook geen budget aan 
besteed. Op dit moment wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid ontwikkeld en is één van de 
uitgangspunten jongeren en vrijwillige inzet. Hier zal aandacht zijn voor dit onderwerp. 

 
3. Niet kostendekkend zijn van rijbewijzen: wordt hier landelijk op toegelegd en is het de moeite 

daar iets mee te doen (ChristenUnie). 
Antwoord: Landelijk zijn na een onderzoek de verschillende tarieven per document 
vastgesteld. Doordat de gemeente drie locaties heeft waar deze documenten kunnen worden 
aangevraagd/opgehaald, zijn onze kosten hoger dan de opbrengsten.  
 

4. Afschrijven op ondergrond (blz. 115): verplicht of voorzichtigheidsprincipe (D66). 
Antwoord:  Afschrijven op materiële vaste activa is niet verplicht.  
Het afschrijven gebeurt conform en de nota waardering en afschrijving en de financiële 
verordening.  
In het BBV staat dat materiële vaste activa met een maatschappelijk nut:  
1. mag worden geactiveerd (dus mag worden afgeschreven);  
2. Reserves in mindering kunnen worden gebracht op de investering;  
3. Er mag extra worden afgeschreven, ook resultaat afhankelijk. 
 

5. Reserve t.a.v. investering Rabobank (blz. 125): verplicht of voorzichtigheid (D66). 
Antwoord: Afschrijving is verplicht om dat de investering verhandelbaar is. Deze reserve is 
gevormd ter dekking van de kapitaallasten (afschrijving en rentelast). 
 

6. Bij decentrale verantwoordelijkheid inhuur derden ook decentraal budgetbeheer en dus niet 
overschrijden? (D66). 
Antwoord: Wat bij risico punt 9 wordt bedoeld, is dat het extern inhuren van personeel duurder 
is dan de reguliere salariskosten. In de tweede helft van 2015 start een 
rekenkameronderzoek. Het streven is om de inhuur zoveel mogelijk centraal te coördineren 
waarbij grip is op de kosten. 

 


