Technische vragen Jaarrekening 2018 CU fractie
Vraag:
Algemene opmerking: we missen eenduidigheid in de schrijfwijze van bedragen (in miljoenen, in
tonnen, in euro's).
Antwoord:
Voor de leesbaarheid hebben we zoveel als mogelijk de grote bedragen in miljoenen weergegeven
met het euroteken ervoor. Kleinere bedragen zijn voluit weergegeven.

p. 7 Nadeel cultuur irt accommodatiefonds:
Vraag:
Waar hadden deze uitgaven betrekking op?
Antwoord:
De uitgaven van het accommodatiefonds betreffen onder andere uitgaven voor Stichting Dorpshuis
Kolham, Vereniging Dorpsbelangen Overschild, Stichting Dorpshuis Tjuchem en Stichting Boei 12.
p.8 Sociale wijkteams:
Vraag:
Hoe worden de door het BMC gedane aanbevelingen geborgd in het uitvoeren van beleid, ook als
het gaat om financiële sturing?
Antwoord:
De aanbevelingen van BMC zijn verwerkt in een plan van aanpak doorontwikkeling sociale teams. De
uitvoering van dit plan is inmiddels gestart. In de planning en control-cyclus (begroting, jaarrekening,
voor- en najaarsnota) zal verslag worden gedaan van de voortgang.
p. 17 Laatste bolletje:
Vraag:
Heeft u een overzicht van projecten en initiatieven leefbaarheid waar subsidie voor is verleend?
Antwoord:
Wij ondersteunen veel initiatieven voor leefbaarheid. Het gaat hierbij enerzijds om (vele) kleine
bedragen voor activiteiten als bingoavonden en 4/5-mei vieringen. Anderzijds gaat het om grotere
subsidies die leefbaarheids erelateerde investeringen mogelijk maken. Dit kan cofinanciering
betreffen; zo zijn in 2018 diverse dorpshuizen subsidies verstrekt waardoor zij bij het
leefbaarheidsprogramma ‘Ieder dorp een duurzaam dak‘ van de NCG een subsidieaanvraag konden
indienen. Aansprekende voorbeelden van leefbaarheidsprojecten die in 2018 vanuit het NCG zijn
gefinancierd zijn grote projecten als ‘een nieuw dorpshuis in Schildwolde, het cultuureiland
Damsterplas Steendam en Hart Steendam.
Vraag:
In het algemeen de vraag om daar waar externe geldstromen zijn ingezet dat inzichtelijk te maken.
Antwoord:
Een deel van de externe geldstromen wordt toegelicht in paragraaf 4.6 Verantwoordingsinformatie
Specifieke Uitkeringen (SISA). Daarnaast staat op pagina 11, de Jaarrekening in één oogopslag, in
hoofdlijnen aangegeven welke geldstromen vanuit het Rijk komen, Andere Inkomstenbronnen en
Lokale heffingen.

p. 19 Kielzog
Vraag:
Kunt u de genoemde positieve ontwikkeling nader specificeren?
Antwoord:
Er is sprake van een toename van het aantal theaterbezoekers, meer deelname aan de lessen van de
muziekschool en van de kunstwerkplaats, meer inzet op de scholen en hogere deelname aan
evenementen en projecten. De exacte gegevens volgen in het Kielzog Jaarverslag (komt voor 1 juli
bij de gemeente). Financieel heeft de groei van deelname ook positieve gevolgen.

p. 20 een-na-laatste bolletje:
Vraag:
Cultuurcoaches, hoe zijn de ervaringen?
Hoe is de samenwerking met het sociaal domein, de ervaringen opgedaan in het onderwijs en de
ervaring van het onderwijs zelf?
Antwoord:
De cultuurcoaches zijn nu een half jaar actief en hun werkzaamheden worden na een jaar
geëvalueerd. In de eerste maanden is een relatienetwerk opgebouwd met relevante partners
waardoor er gezamenlijk wordt gewerkt aan activiteiten en projecten waar behoefte aan is.

p. 21 bovenste bolletje:
Vraag:
Is inzichtelijk uit welke doelgroep de 10% van de basisscholen die niet wordt bereikt bestaat?
En wat is de reden van de basisscholen om hier niet aan deel te nemen?
Antwoord:
Niet alle scholen kunnen/willen de eigen leerlingenbijdrage die gevraagd wordt voor de extra
diensten zelf financieren. Deze scholen nemen het reguliere programma van de bibliotheek wel af.

p. 23 bovenste bolletje:
Vraag:
Wanneer kunnen we de tarievennota sport ontvangen, mét de reacties van de sportverenigingen?
Heeft u hier een doorrekening voor onze begroting bij met de positieve en negatieve effecten.
Antwoord:
Er is een basistarievennota. Afgelopen periode zijn er verkennende gesprekken geweest met de
”Slochter” verenigingen inzake het jeugdtarief zoals die in de voormalige gemeente Slochteren werd
gehanteerd en met de voetbalverenigingen omtrent eigen werkzaamheden op de
sportaccommodaties.
De verschillen op het gebied van groenonderhoud en accommodatiebeheer is groot en daarin is niet
volledig rekening gehouden met het opstellen van de tarievennota.
Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken wordt er een doorberekening gemaakt. Deze
gesprekken geeft ons in ieder geval voldoende reden huidige tarievennota tegen het licht te houden.
Dat kan inhouden dat er een nieuwe tarievennota moet worden gemaakt compleet met
verantwoordelijkheden en werkzaamheden voor zowel de eigenaar als de gebruiker. Dit zal
gebeuren aan de hand van een zogenaamd kruisjeslijst. Dit vergt veel vooroverleg en tijd.

p. 23 Tabel:
Vraag:
Toename op een aantal onderdelen zoals huiselijk geweld, verwarde personen, hennepkwekerijen,
drank/drugsoverlast. Is daar een reden voor bekend?
Antwoord:
De cijfers over drank-/drugsoverlast en verwarde personen zijn afkomstig uit de jaarrapportage van
de politie Ommelanden Midden 2018.
*De politie geeft over de stijging van drank-/drugsoverlast in 2018 ten opzichte van 2017 het
volgende aan:
Van oudsher kent het aantal meldingen van drank-/drugsoverlast hoge pieken in de zomermaanden.
De overlast speelt zich dan meer op straat af. Het aantal meldingen was in voorgaande jaren redelijk
stabiel en het hogere aantal in 2018 is mogelijk te verklaren door de lange en mooie zomerperiode
in 2018.
*De politie geeft over de stijging van meldingen personen met verward gedrag in 2018 ten opzichte
van 2017 het volgende aan:
Dit is lastig te duiden. De maatschappelijke ontwikkeling naar meer zorg in de thuissituatie kan een
rol spelen bij de stijging van het aantal meldingen. De overlast speelt zich vaker af in en rondom de
woning van personen met verward gedrag.
Voor 2018 geldt dat er over één specifieke persoon 34 meldingen zijn gedaan door omwonenden.
Dit verklaart voor een deel de stijging van het aantal meldingen omtrent personen met verward
gedrag in de gemeente Midden-Groningen in dit specifieke jaar. De betreffende overlastsituatie is
overigens met succes integraal op- en aangepakt door de betrokken partijen (gemeente, politie, OM,
sociaal team, Lentis, Cosis).
De stijging van het aantal hennepkwekerijen is ook lastig te duiden. In 2017 en 2018 is dezelfde
hoeveelheid inzet gepleegd door de politie Ommelanden Midden ten aanzien van henneppanden.
De politie geeft hierbij aan dat er in het algemeen een verplaatsing naar het noorden van drugsteelt
wordt waargenomen.

p. 26:
Vraag:
vierde bolletje: wat zijn de achterstanden, welk onderhoud is er nodig en wat gaat dat kosten?
zesde bolletje: door welke omstandigheden?
Antwoord:
De Raad is geïnformeerd middels een raadsbrief d.d. 5 februari 2019 (Raadsbrief middelen IBOR)
over de stand van zaken rondom het onderhoud en heeft middelen daarvoor beschikbaar gesteld in
de begroting 2019.
Als gevolg van de herindeling, ziekte en capaciteit problemen binnen de afdeling is het aantal
uitgevoerde civieltechnische/rioleringsprojecten qua onderhoud en beheer in 2018 minder geweest
dan gepland. Wij zullen in 2019 een inhaalslag maken op het onderhoud en het krijgen van inzicht in
het gehele systeem en de gevolgen voor ons van de klimaatverandering.

p. 27: Tabel
Vraag:
Kunt u het grote verschil in baten bij Cultuur van -932.737 in de primitieve begroting naar realisatie
– 279.384 nader verklaren?
Antwoord:
Onder dit product cultuur waren de opbrengsten en kosten van overhead ad € 900.000 begroot.
Deze bedragen dienen, op grond van de reguliere voorschriften opgenomen te worden in
programma 5 Bestuursondersteuning. Bij de najaarsnota is dit gecorrigeerd.
Daarnaast is er toevoeging aan dit product van ca. € 320.000. Dit bedrag bestaat uit een subsidie
OLP en een bijdrage van het NCG.

p. 27 Tabel en p. 28-29: Begraafplaatsen
Vraag:
Kunt u de verschillen in baten en in lasten bij de Begraafplaatsen in de tabel nader toelichten?
En de zinnen op pagina 28-29 nader uitleggen?
Antwoord:
De lasten zijn in totaal € 197.000 meer dan begroot. Dit heeft grotendeels twee oorzaken, samen
ca. € 158.000. De eerste oorzaak is dat we € 50.000 meer in de voorziening grafrechten hebben
gestort omdat we ook meer afkoopsommen hebben ontvangen. Daarnaast zijn de lasten van het
grafonderhoud ad € 108.000 rechtstreeks in de exploitatie geboekt in plaats van ten laste van de
voorziening.
In 2018 is er daarnaast sprake van een incidentele last van € 352.000 als gevolg van de verhoging
van de voorziening afkoopsommen. Deze last vloeit voort uit de bevindingen van de accountant over
de jaarrekening 2017.
Structureel, zoals ook opgenomen in de begroting 2019, is er sprake van een tekort van € 160.000
op dit product.

p. 32 een-na-laatste bolletje:
Vraag:
Wat waren de drie actiepunten, wat is daar uit gekomen?
Heeft dat concreet iets opgeleverd waardoor het beleid is bijgesteld?
Antwoord:
De drie actiepunten uit “Actieplan Meer kinderen meer veilig thuis” waaraan aandacht is gegeven
tijdens de bijeenkomst najaar 2018:
1.
2.
3.

Continue aandacht organiseren voor samen handelen als een kind thuis niet veilig is
Duidelijkheid en samenhang realiseren in waar wanneer signalen van onveiligheid
neergelegd kunnen of moeten worden en wie daarin welke rol heeft
Ontwikkelen gemeenschappelijk beeld en werkwijze van hoe we in de keten omgaan met
privacy(wetgeving).

De bijeenkomst was gericht op het in gesprek brengen van verschillende professionals uit diverse
organisaties die rondom kinderen werken (onderwijs, kinderopvang, JGZ, sociale teams etc.). De
gesprekken werden in workshops gevoerd en waren gericht op de nieuwe ontwikkelingen
(verbeterde Meldcode, afwegingskaders) en het verbeteren van de eigen werkpraktijk en de

samenwerking. Tijdens de gesprekken gaf een ervaringsdeskundige een spiegeling aan de
professionals waar de verbeterpunten – vanuit het kind gedacht – moesten liggen. De deelnemers
van de verschillende organisaties hebben ook een Persoonlijk actieplan meegekregen om het belang
van het onderwerp binnen hun eigen organisatie uit te dragen en vooral aan te werken.
Het resultaat hiervan is niet direct te meten. De ervaring leert dat de aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling gebaat is bij voortdurende aandacht voor het onderwerp en de knelpunten die
professionals in hun werkpraktijk ervaren. Vanuit zicht op knelpunten (signalen niet goed kunnen
duiden, handelingsverlegenheid) kan de werkpraktijk in de diverse organisaties verbeterd worden:
onveilige thuissituaties voor kinderen worden eerder gemeld waardoor er sneller hulp ingezet kan
worden.

Algemene opmerking:
Er wordt beschreven wat er is gedaan, maar niet wat het heeft opgeleverd.
Antwoord:
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de projectperiode Lokale aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling 2017-2018. De raad wordt hierover binnenkort schriftelijk geïnformeerd.

p. 36 Financiële gelijkstelling:
Vraag:
Graag een maal bijzonder onderwijs aanpassen aan openbaar onderwijs.
Antwoord:
Opmerking is juist. In de definitieve versie zullen we dit aanpassen.

p. 38 beroepsprocedure financiële gelijkstelling:
Vraag:
Loopt de procedure nog steeds? Wanneer is die afgerond en welk financieel risico loopt de
gemeente hiermee?
Antwoord:
Het hoger beroep dat de gemeente en de provincie hebben ingesteld bij de Raad van State loopt
nog. De hoorzitting van ons hoger beroep staat gepland in augustus 2019. Het financieel risico voor
de gemeente is € 580.000. Dit bedrag moet de gemeente nabetalen aan het bijzonder
basisonderwijs als zij volledig in het gelijk worden gesteld.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer is rekening gehouden met een mogelijk
financieel nadeel als gevolg van de beroepsprocedure. Daarbij is ook het risico meegenomen van de
opvolgende tijdvakken 2010-2015 en 2015-2018.

p. 40 jeugdwerk:
Vraag:
Kunt u aangeven welk deel van het budget wordt ingezet op preventie en welk effect dat heeft?
Antwoord:
Voor jeugdwerk besteden we € 480.000. Daarvan is het grootste deel bestemd voor het
jongerenwerk. € 60.000 bedraagt de bijdrage aan HALT. Van alle jeugduitgaven vormt dit budget
ongeveer 2% van de uitgaven. Naast het jeugdwerk bestaan er ook preventieve voorziening die
meer zorggericht zijn zoals het consultatiebureau met alle voorzieningen daar om heen. Het effect
van preventie meten we niet omdat dat lastig zo niet onmogelijk is. Voor een effectmeting is
bijv. een nulmeting nodig en die is er niet (het jeugdwerk is historisch gegroeid). Het effect

beoordelen we daarom voor kwalitatief: wat vinden jongeren er zelf van en hoe zien onze
maatschappelijk partners dat terug. Voor HALT geldt dat het meetbaar bijdraagt aan het voorkomen
dat jongeren afglijden naar zwaardere overtredingen en delicten. De jaarlijkse rapporten van HALT
maken dat inzichtelijk. Het effect is dat het aantal kinderen dat strafrechtelijk wordt vervolgd relatief
erg klein is.

p. 46 website wehelpen:
Vraag:
Hoe loopt dat inmiddels, hoe zijn de ervaringen daar nu mee?
Antwoord:
Betrokken Bewoners (Bron: 6e voortgangsrapportage programma Gezond en Sociaal, d.d. 31-052019)
Deelproject WeHelpen, Platform voor informele hulp
Via de website www.wehelpen.nl/midden-groningen kunnen hulpvragers en hulpaanbieders elkaar
gemakkelijk vinden. Het gaat bijvoorbeeld om vrijwillige hulp zoals een hond uitlaten of
boodschappen doen bij ziekte, computerhulp, hulp bij een sollicitatiebrief, tuinieren of vervoer. Ook
vragen om een maatje om bijvoorbeeld mee te sporten, fietsen, wandelen, koken of eten kunnen op
de site geplaatst worden. Het afgelopen half jaar is voornamelijk ingezet op de doorontwikkeling van
de lokale servicedesk om sneller te kunnen matchen en persoonlijk te kunnen bemiddelen. Ook is
veel tijd geïnvesteerd in de werving van WeHelpen-vrijwilligers en in het netwerk van zorg- en
welzijnsorganisaties.
Stand van zaken gebruik website:
Onderstaande gegevens voor Midden-Groningen komen uit de maandelijkse rapportage van de
landelijke coöperatie WeHelpen. De gegevens betreffen de periode december 2018 t/m april 2019.
Er ontwikkelt zich een stabiel beeld als het gaat om nieuwe aanmeldingen, geplaatste hulpvragen en
geboden hulp via de website. Er is een kleine stijging in de geboden hulp via de website.

Nieuwe aanmeldingen (nieuwe accounts)
Geplaatste hulpvragen
Aangeboden hulp

37
39
45

Servicedesk WeHelpen Midden-Groningen
De servicedesk van drie medewerkers ondersteunt bij het gebruik van de website. De servicedesk
heeft nauw contact met de landelijke servicedesk over opvallende profielen en over de
betrouwbaarheid van hulpvragen of hulpaanbieders. Profielen worden gescreend voor zover dat
mogelijk is. Daarnaast is een belangrijke taak het beantwoorden van de ongeveer 100 mailtjes en
telefoontjes die in de afgelopen maanden veelal rechtstreeks en in mindere mate via
samenwerkingspartners zijn binnengekomen. De helpdesk coördineert vervolgens de afhandeling
van binnengekomen vragen en meldingen. In sommige gevallen wordt vanuit de servicedesk ook
persoonlijke bemiddeling ingezet. Dat geldt met name voor kwetsbare inwoners, voor wie een
eerste kennismaking best spannend kan zijn. Het is dan fijn als bij de eerste kennismaking een
vertrouwde vrijwilliger aanwezig is.
WeHelpen vrijwilligers

WeHelpen Midden-Groningen heeft inmiddels een kleine groep “vaste” vrijwilligers die rechtstreeks
benaderd kunnen worden als iemand om hulp vraagt. De servicedesk heeft nauw contact met deze
vrijwilligers, die ook de oren en ogen zijn voor de servicedesk en kunnen signaleren of er eventueel
ook andere hulp nodig is.
Matchdag 14 mei
Met enige regelmaat organiseert WeHelpen Midden-Groningen iets bijzonders om de meerwaarde
van WeHelpen te laten zien. Op 14 mei werd een lokale matchdag georganiseerd, waarbij een groep
van 15 vrijwilligers meerdere klussen in Midden-Groningen heeft opgepakt. Bij de meeste klussen
ging het om klusjes in huis en om tuinonderhoud. Een bijzondere klus was een grote tuinklus bij een
echtpaar in Froombosch, dat door ernstige ziekte en mantelzorg niet meer aan de tuin toekwam.
Mevrouw had de website zelf gevonden en zich voor de matchdag aangemeld. Ze was enorm blij
met de aangeboden hulp: “Ongelooflijk dat jullie dit allemaal doen. En de volgende keer, als ik zelf
weer wat beter ben, doe ik als vrijwilliger ook graag mee”.

p. 52 activiteitenfonds:
Vraag:
40% van alle inwoners met een inkomen lager dan 115% van het sociaal minimum is bereikt.
Is bekend waardoor de overige 60% niet bereikt wordt?
Antwoord:
Het is een bekend fenomeen dat gemeenten een grote groep inwoners niet bereikt. Het gaat dan
vooral om de volgende groepen:
- Mensen met een migratieachtergrond
- Mensen die werken, zoals ZZP’ers
- Ouderen met of zonder een klein aanvullend pensioen
Er zijn verschillende oorzaken te benoemen voor het niet-gebruik. Een belangrijke oorzaak is dat
mensen niet bekend zijn met de voorzieningen. Hier speelt het probleem van laaggeletterdheid,
niet kunnen lezen en schrijven, moeite hebben met aanvraagformulieren en niet weten waar
ondersteuning te verkrijgen. Ook speelt schaamte een rol, wat we vaak horen is: ‘ik red me wel, ik
wil niet mijn hand ophouden’.

p. 56 BWRI synergievoordelen:
Vraag:
Waar kunnen we synergievoordelen en – besparingen financieel terug vinden?
Antwoord:
Deze zijn opgenomen en benoemd in de businesscase werkmaatschappij BWRI (2014 besluitvorming
door de raad)

p. 60 Sociaal Team HSSM:
Vraag:
HSSM graag vervangen door Midden-Groningen
Antwoord:
Opmerking is juist. In de definitieve versie zullen we dit aanpassen.

p. 72 eerste bolletje:

Vraag:
Drie bestuurlijke bijeenkomsten: kunt u ons informeren over de uitkomsten van de bestuurlijke
overleggen met de ondernemersverenigingen?
Antwoord:
Tijdens dit bestuurlijke overleg horen gemeente en ondernemersvereniging over en weer wat de
actualiteiten zijn. In 2018 werd met de besturen besproken op welke manier de nieuwe gemeente
de ondernemers van dienst kon zijn en is toegelicht wie de aanspreekpunten zijn binnen de nieuwe
organisatie. Ook is benoemd dat ondernemers konden deelnemen aan sessies voor het opstellen
van het nieuwe detailhandelsbeleid. De ondernemersverenigingen vertellen over de ontwikkelingen
binnen hun organisatie. Het overleg heeft een informeel karakter en wordt over en weer
gewaardeerd.

p.79 Project bedrijven en leefbaarheid:
Vraag:
Kunt u toelichten waarom er lagere lasten waren?
Antwoord:
Voor 2018 waren er nog middelen beschikbaar uit 2017, waardoor er meer budget beschikbaar was.
Dit is niet geheel besteed. De werkelijke uitgaven in 2018 bedroegen ca.€ 241.000. De niet bestede
middelen zijn in 2019 beschikbaar vanuit de reserve Financiële ruimte 2017.

p. 82 WOZ-bezwaren:
Vraag:
Kunt u ons informeren over het aantal WOZ-bezwaren in relatie tot voorgaande jaren?
Hebben de gevolgde strategieën resultaat opgebracht in het terugdringen daarvan?
Antwoord:
De Raad is op 3 juni 2019 geïnformeerd via een raadsbrief over de Uitvoering Wet Waardering
onroerende zaken. In deze brief wordt ingegaan op het aantal WOZ-bezwaren:
“Zoals verwacht hebben wij dit jaar meer reacties binnengekregen op de verzonden
waardebeschikkingen dan vorig jaar. Vorig jaar was sprake van 1,5% aan ingediende WOZ
bezwaarschriften. Het landelijk percentage van woningen onder bezwaar bedroeg vorig jaar 1,6%.
Het percentage aan ingediende bezwaarschriften zal dit jaar oplopen. Tot op dit moment zijn circa
450 formele bezwaarschriften en circa 1.600 informele reacties bij het team Belastingen
binnengekomen. In totaal zijn ruim 32.000 aanslagen op 28 februari 2019 verzonden.”.
Voor wat betreft de effectiviteit van de gevolgde strategieën, is in de brief een passage opgenomen
over de Verbeteragenda.
Verbeteragenda:
Zoals aangegeven heeft de Waarderingskamer ons voor de uitvoering van de Wet WOZ in 2018 en
2019 het predicaat “voldoende” gegeven. Uitgedrukt in sterren zijn dit drie van de maximaal vijf
sterren die door de Waarderingskamer kunnen worden verstrekt. Voor een beginnende gemeente
als de onze is dit een redelijk begin. Om binnen twee jaar naar vier sterren te kunnen groeien is
een verbeterplan opgesteld en is de Waarderingskamer gevraagd ons in dit traject informeel te
begeleiden.

p. 88 Treasury baten:
Vraag:
Kunt u ons duidelijker doorverwijzen naar waar we de toelichting bij de uitgaven kunnen vinden?
Antwoord:
Voor een aanvullende toelichting op de financiering en de daarmee gepaard gaande lasten verwijzen
wij naar Paragraaf 3.3.5 Financiering.

p. 94 Ziekteverzuim:
Vraag:
Welke inzet wordt gepleegd om dit naar beneden te krijgen en wat is de verhouding
langdurig/kortdurig verzuim?
Antwoord:
Aan onze arbodienst is de opdracht gegeven voor psychosociaal onderzoek onder de medewerkers
om zo inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van het ziekteverzuim. Op basis van de uitkomsten
wordt een plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van het plan van aanpak zullen in ieder geval
training van teamleiders op ziekteverzuim en het invoeren van overleggen sociaal medische teams
zijn. De aanpak van het ziekteverzuim heeft nu al prioriteit bij de teamleiders via de begeleiding van
de zieke medewerkers naar terugkeer in de organisatie.
De meest recente verzuimcijfers zijn:
Verzuimcijfers van mei 2019:
- Gemiddeld verzuimpercentage: 8.8%
- Kort verzuim: 1.1%
- Middellang verzuim: 1.9%
- Lang verzuim: 5.0%

p. 153 Eigen vermogen reserve Meerstad:
Vraag:
Deze was toch al financieel afgehecht, waarom wordt deze reserve nog aangehouden?
Antwoord:
Deze reserve is ingesteld om tijdelijk de nadelige effecten van de grenscorrectie Meerstad voor de
begrotingspositie af te dekken. De reserve wordt in 2021, na de laatste aanwending, beëindigd.

Technische vragen Raadsvoorstel:
p. 15 onderaan:
Vraag:
- A: advies resultaatbestemming reserve financiële ruimte a €606.400, kunt u nader toelichten waar
deze reservering voor is bedoeld?
Antwoord:
De reserve wordt gevormd als de Raad akkoord gaat met het overhevelen naar 2019 van een aantal
budgetten van in totaal € 606.400. In 2018 zijn een aantal incidentele budgetten niet besteed (zie
bijlage drie van het raadsvoorstel voor een specificatie), hiervoor wordt de raad gevraagd om
goedkeuring voor overheveling.

