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Betreft: Mutaties overhevelingsbesluit 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van het Vaststellen Overhevelingsbesluit 2021 zijn er zowel na de Rondetafelgesprekken en tijdens de 

raadsvergadering van datum  een aantal vragen onbeantwoord gebleven. Terugkoppeling hierover na de 

raadsvergadering  is reeds uitgebleven. Als gemeenteraadslid is het verkrijgen van de juiste informatie/verheldering 

essentieel om de controlerende functie te kunnen uitvoeren. 

 

Graag ontvangen we antwoorden op de onderstaande vragen m.b.t. de 'toelichting mutaties' vanuit het Overhevelingsbesluit 
2021: 
 
1.  " 0 Burgerparticipatie - Vitale dorpen"  6.000 
a. Wanneer is er precies akkoord gegeven over dit budget?  
b. Wat was het oorspronkelijke budget? 
c. Waaraan is het uitgegeven en waaraan zal het komende periode uitgegeven moeten worden? 
 
2.  CUP-Vitaal Drechterland 71.000 
a. Wanneer zal dit budget zijn uitgeput? 
b. Hoe heeft besteding van deze middelen plaatsgevonden c.q. wat is er voor dit bedrag gerealiseerd? En wat valt er nog te 
realiseren voor het resterende budget? 
c. Wij hebben begrepen dat vanuit dit budget een tweetal ambtenaren worden gefinancierd, ter ondersteuning van het 
college of een deel daarvan, zijn deze in dienst van SED en betalen we deze bedragen aan de SED? 
d. Wat gebeurt er met deze ambtenaren en de door hen momenteel uitgevoerde taken, na uitputting van dit budget, 
evenals? Gaat dit ten koste van onze dienstverlening naar de inwoners? 
  
3.  Div Vitale dorpen 92.000 
  Zoals erkend in Agora wijkt het 'totaalbedrag' beschreven in dit document af van het 'totaalbedrag' vanuit de rapportage 
van Vitale Dorpen in november 2020. Er is volgens u "per abuis" €5.000,- onjuist verwerkt in de mutaties.   
a. Wat is het correcte totaalbedrag wat in dit document moet staan? 
b. Hoe kan het bedrag van €5.000,- worden verklaard, die onjuist verwerkt is? C.q. hoe zal deze worden gecorrigeerd? 
  
4. Kunt u ons een financiële specificatie doen toekomen per thema én uitgesplitst naar allianties mbt de Vitale dorpen 
gelden tot heden? Dit zodat wij duidelijk inzicht hebben in de reeds verbruikte en nog beschikbare middelen per alliantie. 
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