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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES ALBRANDSWAARD => P&C Producten. 
 

AAN DE GRIFFIE MAILEN UITERLIJK 17 september 2018, vóór 9.00 uur. 
 

 

De 1e gele kolom: A staat voor (A)lbrandswaard 

De 2e  gele kolom: (B)egroting, (T)ussenrapportage 

 
 

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Organisatie Pfh. Regisseur 

  Vul in 

Partij + 

nr. 

(B)begroting AW 2019     

A B CDA01 38/Kunst en Cultuursubsidies Het college stelt de ambities voor meer on-

dersteuning voor evenementen binnen de 

begroting te realiseren. Is dit een verande-

ring ten opzichte van voorgaande jaren? 

Welk bedrag is er concreet beschikbaar 

voor evenementen (kunst/cultuur)? Hoe 

wordt dit voor het voetlicht gebracht?  

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B CDA02 40/Investeringen in Kunst en 

Cultuur 

Wat is de motivatie van het college om zo 

laat in de periode te beginnen met extra in-

vesteringen? Denkt het college met het aan-

gegeven bedrag de doelstellingen te kunnen 

halen? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B CDA03 41/Eneco Heeft het college een idee van de omvang 

van de Eneco gelden en over de mogelijke 

inzet van de middelen? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B CDA04 43/Lasten programma Finan-

cien 

Hoe is de grote toename van lasten op het 

programma financiën te verklaren? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B CDA05 52/Bijdrage BAR naar taak-

velden 

Is de bijdrage voor de BaR organisatie naar 

inwoneraantal van gemeente of is het op 

basis van een verdeelsleutel waarin ook een 

solidariteitscomponent zit? En betekent dat 

dan ook dat de ingelegde middelen naar 

rato worden ingelegd? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B CDA06 54/Overheadkosten BAR Hoe is de grote toename van overhead bin-

nen de BAR te verklaren? (t.o.v. 2018) 

   

A B CDA07 62/63/Leges publiekszaken Hoe is de grote toename van de kosten van 

de activiteit vanuit de BAR organisatie te 

verklaren (leges) 

   

A B CDA08 64/Rioolheffingen Zijn de hoge rioolheffingen ten opzichte van 

onze buurgemeenten rechtstreeks terug te 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

herleiden op investeringen in onderhoud? 

Zo niet, hoe is dat dan te verklaren? 

A B CDA09 89/BAR Welke investeringen worden er gedaan om 

voor volgend jaar een goedkeurende verkla-

ring te krijgen van de accountant ten be-

hoeve van de BAR organisatie? 

   

   2e (T)ussenrapportage 

2018 

 

    

A T Xxx01   Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

 

 

 

 

 

 

 


