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NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD 

1 9 Voorgesteld wordt de bestuursovereenkomst per 1 

januari 2015 te beëindigen. Echter artikel 9a van 

de bestuursovereenkomst zegt dat opzegging 

alleen tegen 30 juni en 31 december mogelijk is en 

dat er een opzegtermijn is van 6 maanden. Dit 

houdt ons inziens in dat daadwerkelijke beëindiging 

van de overeenkomst pas 1 juli 2015 plaatsvindt. 

Is dat correct? En welke consequenties heeft dit? 

 

Het besluit om deze overeenkomst te beëindigen is eerder door het college 

genomen. Dit is ook bekend gemaakt aan het samenwerkingsverband. Ook de 

overige deelnemers hebben dit besluit eerder door colleges laten nemen. Het 

gaat nu om de instemming door de raad met het eerder genomen besluit. Er 

is dus geen probleem. 

2 11 Onder het kopje “1  Wijze van 'sturen'” van de 

toelichting worden de termen input, output en 

outcome gebruikt. Zouden de Nederlandse 

equivalenten invoer, uitvoer en resultaat hier niet 

meer op hun plaats zijn? 

 

De gebruikte termen zijn de meest gebruikelijke termen. De vertaling die u 

daaraan geeft zal door velen niet herkend worden als bedoeld in dit stuk.  

 

3 11 Onder het kopje “3 Nieuw contract” van de 

toelichting wordt gesteld dat er afspraken worden 

gemaakt “die geen enkele ruimte laten voor 

verschillende interpretaties”. In hoeverre is dit 

realistisch? 

 

Ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat vastleggen van afspraken zo 

concreet en precies mogelijk moet gebeuren. Dat is wat hier bedoeld wordt.  

 

 



NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD 

4 11 Onder het kopje “Financiële consequenties” wordt 

gesteld dat er eenmalig € 17.762 uit de algemene 

reserve wordt onttrokken om met de Stichting in 

het reine te komen. Hiermee lijkt de financiële kous 

af. Echter onder het kopje “Overige consequenties” 

wordt gesproken over “te vergoeden 

beheerkosten”. Ons inziens betekent dit dat er 

aanvullende financiële consequenties zijn, ook voor 

de komende jaren. Is dit correct? En wat zijn deze 

financiële consequenties? 

 

Nee, dat is niet juist. Met de vergoeding van de beheerskosten is in de 

begroting rekening gehouden. Het jaar 2014 zal nog volgens het ‘oude’ 

regime afgehandeld worden. Wij streven naar een afsluiting van het jaar, 

zonder overschrijding van hetgeen begroot is.  

 

  


