
Technische vraag D66 bij Raadsvoorstel (15R.00367) inzake grondexploitaties 2015 en 
kredietaanvraag  
 
Vraag 
Bij het inzien van de geheime stukken, onderdeel ‘Jaarschijven 2015/2016’ is de vraag bij ons 
opgekomen waarom we het restant krediet 2014 wederom beschikbaar moeten stellen. De 
beschikbaar te stellen kredieten van de drie complexen zijn namelijk opgebouwd uit een aantal 
componenten: 
G = F – C  F = D + E en C = A – B 
A = krediet per 1 januari 2014 
B = uitgegeven 2014 
C = restant per 1 januari 2015 
D = jaarschijf 2015 
E = jaarschijf 2016 
F = totale jaarschijf 2015/2016 
G = aan te vragen krediet in 2015 
Aan de raad wordt gevraagd om totaal een bedrag van € 10.940.000 aan krediet beschikbaar te 
stellen voor de drie complexen. Uit de geheime stukken blijkt dat dit bedrag voor het grootste deel 
bestaat uit het restant krediet (component C) en dat het aan te vragen krediet (G) slechts een klein 
onderdeel van het totaalbedrag uitmaakt. 
Kennelijk is het noodzakelijk dat de raad wederom een besluit neemt om het reeds beschikbaar 
gestelde krediet uit 2014 nogmaals beschikbaar te stellen, in plaats van alleen in te stemmen met het 
benodigde aanvullende bedrag van ruim € 3 ton. 
Zou u kunnen bevestigen of deze conclusie juist is en ons – voor zover mogelijk in eenvoudige 
bewoording – een toelichting/verheldering kunnen geven ten aanzien van deze systematiek? 
 
Antwoord 
In uw vraag constateert u dat met de voorliggende kredietaanvraag het resterende (reeds verleende) 
budget nogmaals beschikbaar wordt gesteld. Dit is een juiste constatering. Deze werkwijze wijkt af 
van de werkwijze in voorgaande kredietaanvraag. In voorgaande kredietaanvraag werd enkel het 
aanvullend benodigde krediet aangevraagd. In de voorliggende kredietaanvraag wordt het resterende 
budget eerst teruggegeven om vervolgens het integrale benodigde krediet voor de twee jaarschijven 
aan te vragen. Rekenkundig is de uitkomst hetzelfde. De thans gekozen werkwijze geeft een meer 
volledig beeld van de hoogte van de benodigde investeringen in de komende jaarschijven. 
 


