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1 8 Blz 7 Beleidsveld Kunst en Cultuur, wat is de reden dat een 

overdracht van een pand geld kost, wat zijn nut en 

noodzaak als dat zoveel kost, wat en waar zijn de baten. 

  

De overdracht zelf kost geen geld: de hogere lasten op het 

beleidsveld kunst en cultuur ontstaan door de overdracht, 

maar daar tegenover staan lagere lasten op het beleidsveld 

jeugd. Per saldo kost de overdracht dus niets meer of 

minder.  

 

2 8 Idem, waar in de kadernota vinden we de verminderde 

baten door huurberekening bibliotheek/CJG? 

 

Deze zijn terug te vinden in de kadernota onder de 

autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen nummer 5.  

Deze post is niet expliciet genoemd, enkel de 3 grootste 

aanpassingen zijn genoemd.  

 

3 8 Blz 10, actualisering DVO APV/Milieu, waarom deze 

tussentijdse kostenverhogende aanpassing zonder 

dekking, wanneer en waar is dat besloten? 

 

Er hebben een aantal verschuivingen in de verdeling 

binnen de DVO  plaatsgevonden. Dit heeft te maken met 

de inzet (formatie) en wat er nodig is op productniveau aan 

formatie. Dit bleek niet helemaal te kloppen, vandaar de 

verschuivingen. Per saldo is het totaalbedrag gelijk 

gebleven, met uitzondering van de verwerking van de cao 

onderhandelingen. 

 

4 8 Algemeen: waarom worden tussentijds de 

begrotingsbedragen aangepast/verhoogd terwijl de 

bestedingsperiode op 50% staat en er dus volop tijd en 

gelegenheid is via budgetbeheer, compensatie, fasering 

etc een conforme besteding te bereiken. 

 

Bijstellingen worden enkel voorgesteld als de budget-

houder verwacht niet meer te kunnen bijsturen om 

zodoende aan het einde van het jaar binnen budget te 

blijven. Het is niet altijd zo dat er bijgestuurd kan worden op 

korte termijn.  

5 8 De bedragen gemeentefonds lijken te verschillen, brief 

College van 29/6 rept over ruim € 175.000, op blz 5 staat  

€ 113.816 en in tabel op blz 14 weer andere bedragen, 

In de brief van het college van 29 juni is inderdaad 

gesproken over totaal € 174.872. In de tussenrapportage is 

dat € 168.240 (blz. 15), lager dus. Bij de definitieve 
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graag toelichting. 

 

uitwerking t.b.v. de tussenrapportage zal het verschil 

ontstaan zijn.   

 

 


