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 Vraag D66 Antwoord 

1 Pag. 19  
Waar verwijst ‘’zie onder” naar? 

“Zie onder” verwijst naar de volgende regel in de 
tabel, waarin wordt aangegeven dat de 
archeologische agenda vertraging heeft 
opgelopen. Dit heeft ook consequentie voor het 
beleidsdoel ‘vergroten van de kennis van de 
bewoningsgeschiedenis’. 
 

2 Pag. 20  
Wat houdt culturele zone precies in? 

De culturele zone stamt uit de tijd van een eerder  
college. De gedachte was dat van de haven tot 
aan het defensie-eiland een culturele zone zou 
komen. Langs deze route liggen o.a. de 
bibliotheek, Stadsmuseum en het Klooster. De 
uitbreiding van het Stadsmuseum in de 
voormalige Maria School was hier een onderdeel 
van. In 2010 is het concept van de culturele zone 
door het vorige college losgelaten. 
 

3 Pag. 21   
“Meer urenbesteding eigen organisatie als 
gevolg van het zoeken naar (mogelijke) 
huurders van het gebouw van de 
bibliotheek”. Welk deel van het bedrag 
van 84.052 heeft betrekking op deze 
urenbesteding? 
 

De kosten van de ureninzet zijn ongeveer 11.000 
hoger dan geraamd. Daarnaast zijn – zoals 
gemeld – de onderhoudslasten hoger dan 
geraamd en de huurbaten lager dan geraamd. 

4 Pag. 20   
Worden subsidies pas geboekt als baten 
wanneer deze definitief zijn uitgekeerd? 
 

Neen, wij werken met een verplichtingenmodel. 
Subsidies worden geboekt zodra zij d.m.v. een 
besluit / beschikking  zijn toegekend.  

5 Pag. 31   
Bijzonder basisonderwijs huisvesting, 
saldo 52.233. wat is de oorzaak van dit 
batig saldo? 

Voordeel wordt met name veroorzaakt door een 
incidentele voordeel op de post klein onderhoud 
gebouwen.  

6 Pag. 36   
Waar is de budgetreservering Rijnstraat 
voor bedoeld? 

Er hebben onderzoeken/ proefafsluitingen van de 
Rijnstraat plaatsgevonden. De evaluatie hiervan is 
afgerond. 
De budgetreservering is bestemd voor een 
verdere uitwerking om te komen tot een (definitief) 
besluit over de Rijnstraat. 
 

7 Pag. 57   
De werkelijke waarde van de Algemene 
Reserve Grondbedrijf is lager dan de 
gewenste omvang op grond van de nota 
“vaste grond voor beleid”. Toch wordt 
alleen geconstateerd dat er niet hoeft te 
worden afgeroomd ten behoeve van der 
reserve. De vraag is juist of het niet 
andersom zou moeten. Graag toelichting 
hierop. 
 

De huidige stand van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf (ARG) ligt onder het streefniveau, 
zoals opgenomen in de nota grondbeleid. De 
prognose van het verloop van de ARG laat zien 
dat deze in de loop van 2014 uit de gevarenzone 
komt, derhalve is er geen aanleiding tot 
ingrijpende koerswijziging in de grondexploitaties 
of een aanvulling vanuit de algemene reserve. 
 
Uitgebreide toelichting op dit punt in 
Raadsinformatiebrief 14R.00172 
Meerjarenperspectief Grondbedrijf. 

 


