
TECHNISCHE VRAGEN (en eventuele politieke vragen) over de jaarstukken 2018 en/of de kadernota 2020. 

 

DATUM VERGADERINGEN: 18 juni 2019 FRACTIE: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 26 mei 2019 

 

 

JAARSTUKKEN 2018 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

1 5 Hoe berekent u het verschil tussen € 67.807 positief en  

€ 269.435 negatief? 

 

Het verschil bedraagt niet € 201.628 zoals abusievelijk in het 

concept was vermeld. Het verschil is € 337.242. Dit is reeds 

hersteld. 

 

2 6 Is er bij de resultaatbestemming sprake van een 

begrotingswijziging 2019 en moet daar dan een apart 

besluit aan de raad worden voorgelegd? 

 

Naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening en de 

resultaatbestemming  door de Raad volgt een 

begrotingswijziging. Hiervoor is geen apart voorstel of besluit 

nodig. De mutatie op de exploitatiebudgetten wordt nog wel  

zichtbaar bij de eerste tussenrapportage 2019. 

 

3 18 Het project Beemster Kinderen in Beweging (BKB) is 

gestopt vanwege gebrek aan meerwaarde. Geldt dat ook 

voor de Olympiade die daardoor niet doorging? 

 

Wat betreft de BKB: dit speelde in 2017. Een aantal 

bestuursleden wilde stoppen en er bleek geen zicht op 

vervanging.  

Na een aantal herhaaldelijke oproepen en persoonlijke 

gesprekken was er geen respons vanuit de verenigingen en 

het onderwijs. De conclusie was uiteindelijk dat niemand er de 

behoefte nog had en daarom BKB is gestopt.  

Verschillende redenen hiervoor zijn er gegeven: vanuit 

verenigingen met name dat ze hier de vrijwilligers niet voor 

hebben en vanuit scholen vooral dat het een ‘extra taak’ is en 

er geen prioriteit aan kan worden gegeven. Bij een enkele 

school hebben we begrepen dat de clinics wel doorgaan, maar 

dat de scholen en verenigingen het rechtstreeks met elkaar 

organiseren, dus zonder tussenkomst van de BKB. 

 

 

 



JAARSTUKKEN 2018 

NR. VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

4 28/29 De verkoop van klei kent lasten van € 297.000 en baten van 

€ 194.000 en is daarmee verliesgevend. Waaruit bestaan 

de lasten, waren die te voorzien geweest en wat betekent 

dit voor de ingeboekte (toekomstige) baten. 

 

Dit is niet juist. De lasten die geboekt zijn in 2018, zijn voor een 

deel lasten die betrekking hebben op 2017 en geboekt hadden 

moeten worden in boekjaar 2017.  

Voor de toekomstige baten is het eerder afgegeven beeld nog 

steeds actueel: circa € 50.000 opbrengst per jaar.  

 

 

 

 

KADERNOTA 2020 

NR.VRAAG BLZ. (evt.) VRAAG ANTWOORD 

 

geen vragen 

 

 

 


