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Mondelinge vragen 
 

Uitvoering uitgavenstop door college  

Datum indienen 12 september 2015 
 

Woordvoerder Thomas van der Knaap 
 

Aan: College van Albrandswaard 
 

 
Tijdens de raad van 7 juli heeft de raad een amendement aangenomen en daarmee besloten tot het 
instellen van een volledige uitgavenstop voor zaken waar nog geen besluit of commitment naar 
derden overeengekomen is. 
 
In de raadsinformatiebrief van 13 juli informeert het college de raad over hoe het hier uitvoering aan 
geeft. Hierin staat onder andere “Het college rapporteert op 1 september en 1 november 2015 de 
raad over de stand van zaken van de uitgavenstop”. 
 
De door het college aangekondigde rapportage heeft, uitgaande van de stukken op het 
raadsinformatiesysteem, niet plaatsgevonden.  
 
Daarnaast geeft het college aan de uitgavestop als volgt te interpreteren: 
 

A. De voorgenomen uitgave is slechts toegestaan wanneer deze: 

- Onvermijdelijk is én 

- Onuitstelbaar is 

B. Het betreft voorgenomen uitgaven van € 2500 en hoger (drempelbedrag).  

Wethouder Backbier heeft ons in de tussentijd tijdens huisbezoeken geïnformeerd over vertraging in 
werkzaamheden in de buitenruimte, zoals vernieuwing van het riool en onderhoud van 
speeltoestellen..  
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Naar aanleiding van bovenstaande hebben fracties NAP en EVA de volgende vragen; 
 

 Welke uitgaven heeft het college, in relatie tot haar interpretatie van de uitgavenstop; 

o Tot nu toe wel gedaan 

o Tot nu toe niet gedaan 

o Gepland wel te doen 

o Gepland niet te doen 

 Wat was de achtergrond van de huisbezoeken van wethouder van Ginkel en Backbier aan 

raadsleden, in relatie tot de uitgavenstop?  

 Was dit bezoek in plaats van de in de raadsinformatiebrief aangekondigde rapportage op 1 

september? 

 Spraken wethouder van Ginkel en Backbier tijdens deze bezoeken namens het college? 

 Waarom had het college behoefte aan een extra vragenrondje? Is deze vorm van 1 op 1 

raadsleden op het huisadres vragen stellen, in plaats van middels een (openbare) 

vergadering, een nieuwe manier van werken van het college?  

 Is er sprake van vertraging van projecten in de buitenruimte i.r.t. de uitgavenstop, zoals 

tijdens een van de huisbezoeken genoemd door wethouder Backbier en zo ja, welke?  

 Middels welke argumenten meent het college dat deze vertraging in lijn is met haar 

interpretatie van de uitgavenstop? 

 
 
 
 

Namens fractie NAP 
 
 
Jacqueline de Leeuwe 
 
 

Namens fractie EVA 
 
 
Thomas van der Knaap 

 
 


