
VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN COLLEGE(LEDEN)  
 

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad) 
 

Schriftelijke vraag ingediend door raadslid/fractie: H. van den Born / ChristenUnie 
Datum: 14 mei 2015. 
Onderwerp:  Dekking financiering IAB 
 
Aan:  
het college van burgemeester en wethouders 

 
In 2012 heeft de raad een sluitende begroting vastgesteld. Daar was een pakket maatregelen aan 
gekoppeld, dat - bij volledige uitvoering en ongewijzigde omstandigheden – uiteindelijk zou leiden tot een 
meer dan voldoende dekking van het IA-Beleid. 
 
De raad heeft in voorjaar 2015 van het college een Inventarisatie “Integraal Accommodatie Beleid” 
ontvangen, met daarin de stand van zaken van de beschikbare middelen per 1-1-2015. Volgens de 
wethouder mw. Hofstra betreft het hier ‘het tellen van de kas’, dus een momentopname. Er blijkt een 
alarmerend verschil te zitten tussen de huidige stand van zaken en de verwachte beschikbare middelen 
volgens het rekenmodel uit de begroting van 2012. De Inventarisatie maakt niet duidelijk waar dit verschil 
door veroorzaakt is. 
 
Voor een goed begrip en meningsvorming is het niet voldoende alleen de stand van zaken te weten. De 
fractie van de ChristenUnie wil ook weten hoe de besluiten van raad en college de financiële stromen 
hebben beïnvloed in het verleden en kunnen beïnvloeden in de toekomst: wat is het gevolg van ‘draaien 
aan de knoppen’? 
 
Concreet vragen wij het college om inzicht in gevolgen van de besluiten die vanaf 2012 door het college 
zijn genomen.  

1. Welke besluiten of maatregelen zijn genomen? 
2. Was dit in afwijking van de besluitvorming volgens de begroting van 2012? 
3. Wat was de motivatie van elk besluit? 
4. Wat was het gevolg voor de opbouw van de reserve voor het IAB? 
5. Vormt het totaal van de maatregelen een sluitende verklaring voor het verschil tussen geplande 

en werkelijke beschikbare middelen? 
6. Zo niet welke andere ontwikkelingen of besluiten hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit 

verschil? 
 
In dit overzicht willen we vermeld zien welke effecten de maatregelen hebben (gehad), niet alleen in 
absolute bedragen, maar ook in de gevolgen voor de investeringsmogelijkheden. Daarbij in elk geval de 
volgende onderwerpen, die niet in de Inventarisatie uitgewerkt zijn: 

1. Het effect van de verlaagde rekenrente voor de kapitaallasten (3,5% i.p.v 4,5%) en het netto-
effect van verminderde rente-opbrengt vs lagere kapitaallasten. 

2. Het effect van het niet toevoegen van de jaarlijkse rentetoevoeging van 3,5% op de reserve IAB 
(pag 7 Inventarisatie). 

3. De onderbouwing voor de hogere kosten voor afschrijven, sloop of verbouw van de huidige 
gebouwen.  

 
De fractie van de ChristenUnie is van mening dat deze informatie noodzakelijk is om op een 
verantwoorde manier het debat te voeren over de toekomst van het IAB, waarin niet alleen de scholen, 
maar ook de bibliotheek en sportvoorzieningen in betrokken dienen te worden. 
Het college wordt verzocht deze vragen schriftelijk  te beantwoorden voor de raadsvergadering van 26 
mei 2015. 
 
Ondertekening:  H. van den Born, fractievoorzitter ChristenUnie 


