
1

Masja Prins

Van: Masja Prins

Verzonden: vrijdag 21 juni 2019 17:37

Aan: Annette van der Ham-achterban GBW; De Woudenberger; e. geijtenbeek ; Het AD; 

Richella Bouwheer-achterban GBW; Sebastiaan Beterams-achterban GBW; 

Burgemeester en Wethouders; Klaas Wiesenekker; Luuk Vos; André (D.A.) Lokhorst 

(CU) ; Babet (H.B.) Veldhuizen-van Ravenhorst (CU); Frans (F) Hazeleger (SGP); Henk 

(K.H.J.) van de Wetering (PvdA-GL); Henry (H.M.) van Veldhuizen (SGP); Janneke (J.) 

Beumer (CDA); Karin (K.E.) Schipper (GBW); Marion (M.T.) Stempels (VVD); Martijn 

(M.C) Haverkamp (CDA); Martin (M.W.) Nauta (VVD); Wils (W.P.R.) van der Steen 

(PvdA-GL); Arno Vink; Bert Bosman; Elli van Oosterom; Henk-Jan Molenaar; Irene 

Blok-Houtsma; Jan Bessembinders; Jan Mulder; Jan van den Dool ; Jhony Stalman; 

Marco van de Hoef; Michel Hardeman ; Moniek van de Graaf; Peter van Schaik; 

Sierd Smit ; Wim Merkens

Onderwerp: Beantwoording aanvullende technische vragen Kadernota 2020-2023 n.a.v. de 

raadscommissievergadering van 18 juni 

Bijlagen: Beantwoording vraag raad over opties terugbetaling OZB.DOCX; Beantwoording 

vraag raad over de reserves wegen en kunstwerken.docx

Beste mensen, 

 

In de raadscommissie op 18 juni jl. zijn door fracties aanvullende vragen gesteld over de Kadernota 

2020-2023. Hierbij ontvangt u de beantwoording van de drie openstaande vragen.  

 

Het gaat om de volgende technische vragen:  

 

1. Onderwijsachterstandsgelden => de gemeente ontvangt meer geld van het rijk, dit heeft een 

positief effect. Mogen we dit zo interpreteren dat we eigenlijk al meer uitgaven dan we al 

kregen, m.a.w. dat ons eigen aandeel in onderwijsachterstandsgelden komt te vervallen en dat 

het daarom een plus geeft in de begroting?   

Het antwoord hierop is: ja, dat klopt. We ontvangen meer inkomsten die kosten die al gemaakt 

worden dekken.  

 

2. Opties teruggaaf OZB 2019 => Heeft de gemeente meerdere opties naast elkaar gelegd 

betreffende de manier waarop OZB 2019 wordt gecompenseerd aan de burgers en kunt u een 

specificatie geven van de kosten van terugbetaling in 2019? De beantwoording van deze vragen 

vindt u in bijgaand memo. 

 

3. Reserves wegen en kunstwerken =>Raken de reserves wegen en kunstwerken  op een gegeven 

moment niet uitgeput? Kan het college een beeld schetsen van hoogte reserves wegen en 

kunstwerken aan het einde van de collegeperiode. De beantwoording van deze vraag vindt u in 

bijgaande memo.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Simone van der Marck 

Directeur|secretaris 
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Disclaimer 
Berichten die u via de e-mail bereiken, zijn verstuurd op persoonlijke titel van de afzender en mogen niet 
worden beschouwd als een officiële uiting van een bestuursorgaan van de gemeente Woudenberg. Een 
officieel besluit kan daarom niet uitsluitend via e-mail aan u worden meegedeeld. 
 

 

 

 


