
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 3 mei 2010 

Aanwezig De heer A.H.G. Prinsen (voorzitter); 
Mevrouw E. Meijers (secretaris); 
De heer L.H. Goudriaan (EVA); 
De heren J.A. Spierings en H. Linssen (CDA); 
De heer J.H.M. Heezen en mevrouw V.H.Spruit (VVD); 
De heer H. Visser (CU/SGP); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP); 

 De heer B.G. Euser(wethouder) 
Onderwerp Overheveling Budgetten naar 2010   

 
1. Opening 

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Overheveling Budgetten naar 2010 
 
De heer Linssen geeft aan dat bij de geadviseerde beslissing het veiligheidsbeleid € 45.000 en 
speeltuinvereniging beide niet geoormerkt zijn. Hij geeft aan dat de 150.000 een toegekende subsidie 
is. Hij vraagt zich af waarom de € 45.000 wordt doorgeschoven en waarom deze ten laste wordt 
gelegd in 2009. Hij vraagt zich af of de reguliere budgetten jaarlijks worden opgemaakt. Hij geeft aan 
dat bij het veiligheidsbeleid staat dat meer regulier werk wordt uitgevoerd dan van tevoren gedacht. Hij 
vraagt zich hoe dit zo komt en waarom er geen plannen van tevoren zijn gemaakt. M.b.t. de IZA-
gelden vraagt hij zich af wat er naast de € 100.000 over is en wat wordt daarmee gedaan. In de 
voorontwerp jaarrekening staat bij de LEA dat er geen overheveling van budget naar 2010 hoeft plaats 
te vinden. Hoe dat zit. 
De heer Heezen vraagt zich af op gebied van het veiligheidsbeleid af welke projecten er niet zijn 
uitgevoerd, zijn dat projecten die ook in 2010 zouden lopen en of die ook dubbel bekostigd zijn. Op de 
agenda staat dat het niet technisch niet mogelijk was om de Woonvisie in december 2009 af te ronden. 
Nu een half jaar later vraagt hij zich af of dat nog steeds niet is gebeurd. Als dat wel gebeurd is, is er 
dan geld aan uitgegeven en of daar toestemming voor was.  De structuurvisie heeft vertraging 
opgelopen. Hij vraagt zich wat de insteek van het nieuwe college is op dit gebied. Is er nog behoefte 
aan dit budget. Als laatste wil hij weten over hoeveel jaar het budget LEA wordt uitgegeven.  
Mevrouw De Leeuwe: het gaat om een half miljoen zij vraagt zich af of daar rente aan wordt verdiend. 
Als dat zo is zou zij graag willen weten hoeveel dat dan is. Zij merkt op dat de schietvereniging er niet 
bij staat. Zij vraagt zich af hoe dit zit.  
De heer Goudriaan: overheveling is nodig om uivoering te geven aan bestaande afspraken, die 
kennelijk in 2009 nog niet volledig gerealiseerd zijn. Hoe wordt er in de toekomst voor gezorgd dat 
zoveel mogelijk beleidsvoornemens binnen de planning uitgevoerd kunnen worden, zodat je zo min 
mogelijk te maken krijgt met overheveling van budgetten. Hoe gaat het college om met de planning 
van beleidsvoornemens.   
De heer Visser vraagt zich af waarom de overheveling van budgetten nu wordt besproken en waarom 
niet bij de  jaarrekening. Hij geeft aan dat er investeringen zijn doorgeschoven hij zou graag willen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 2 
 

 

weten waarom deze niet zijn aangegeven zijn en vraagt zich af of dit betekent dat er voor elke 
verandering een nieuwe besluit genomen moet worden.  
 
De heer Euser het gaat hier om een bepaalde financiële systematiek. Het gaat om zaken die een 
incidenteel karakter hebben en waarvoor de raad het budgetrecht heeft. Zodra de raad een besluit 
neemt, kan het college zaken weer gaan oppakken. Het uitstellen tot aan juni bij het vaststellen van de 
jaarrekening betekent weer een verdere vertraging in de uitvoering. Daarom is er gekozen voor 
bundeling van de incidentele posten en dit nu te bespreken. Hij geeft aan dat alle lopende projecten 
die tot de reguliere uitgaven en begroting behoren, zijn verantwoord in de jaarrekening. De niet 
gebruikte budgetten zijn teruggevloeid zijn in de algemene middelen.  
Rente wordt niet bijgeschreven op de begroting.  
Het bedrag van de schietvereniging is een investeringsbegroting geweest die weer meegenomen kan 
worden in de volgende periode. De vraag van de VVD welke veiligheidprojecten zijn niet uitgevoerd zal 
hij uitzoeken en voor de raadsvergadering van 31 mei a.s. beantwoorden.  Vanuit het coalitiedocument 
heeft de raad kunnen opmaken dat de strategische visie een speerpunt is. De structuurvisie maakt 
daar onderdeel vanuit. Doorschuiven van het geld is absoluut nodig. De Woonvisie is volgens hem 
deels uitgevoerd, maar er is nog een klein bedrag nodig is om afspraken met de 
woningbouwvereniging te borgen. Hij is verbaasd dat in de jaarrekening is vermeld dat er geen 
overheveling voor de LEA nodig is. Hij zal dit voor de raadsvergadering van 31 mei uitzoeken.  
Op de vraag van de VVD over het budget van de LEA antwoordt dat de middelen die hier genoemd 
worden eenmalig zijn.  
De heer Spierings in de jaarrekening van 2009 staat dat er een onderschrijding is van € 123.000. Hij 
vraagt zich af of de wethouder dit kan meenemen. 
De heer Euser er is voor gekozen de IZA-gelden op een aantal manieren in te zetten, waaronder € 
100.000 voor BAR activiteiten. De wens is er om het geld beschikbaar te houden als er zich  BAR 
projecten aandienen. M.b.t. het verband tussen regulier en incidenteel werk merkt hij op dat de 
normale werkzaamheden het blijkbaar niet hebben toegelaten om de geplande activiteiten uit te 
voeren en dat de reden is voor overheveling.  
De heer Visser vraagt zich af of investering die overgeheveld worden, wordt daar een nieuwe besluit 
voor genomen. 
De heer Euser investeringen die niet zijn verricht kunnen worden opgevoerd op de begroting 2011 en 
hierover neemt de raad een besluit.  
 
De Voorzitter concludeert dat op verzoek van de VVD dit agendapunt op de debatlijst komt te staan 
van de raadsvergadering op 31 mei 2010. 
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


