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Hogere kosten wisseling college/raad: Wat zijn de kosten in 2018 geweest van de 
wisseling college/raad.

In 2018 zijn de kosten ongeveer € 18.000 geweest.

Waar zitten de exacte gestegen kosten in mbt wisseling van het college/raad, cq. 
waar zit aanwijsbaar het verschil met 4 jaar geleden?

Aanwijsbare verschillen in dit geval zijn:
- naast de installatie van een nieuwe raad en nieuw college is dit jaar ook een 

nieuwe burgemeester geïnstalleerd;
- in 2018 is afscheid genomen van 1 wethouder en in 2022 van 3 wethouders. 

Ondanks dat dit gecombineerd heeft plaatsgevonden waardoor kosten zijn 
bespaard, zijn er bij het afscheid in totaal meer gasten ontvangen;

- Het afgelopen jaar is een aantal maal uitgeweken naar een externe locatie in 
plaats van dat de bijeenkomst op het gemeentehuis plaatsvond. Zo was de 
installatie van de burgemeester extern, evenals het afscheid van de oude raad, 
het afscheid van de oud-wethouders en was de presentatie van de formateur 
extern.

Welk budget was er opgenomen voor de wisseling van de raad/college Er was voor 2022 € 14.000 begroot.

Als men de hogere energiekosten naar het jaareinde gaat doorrekenen, wat is dan 
de inschatting wat dit de gemeente extra gaat kosten (indicatief en excl. 
Compensatie van het rijk)

De bedragen die in de zomerbrief zijn opgenomen, zijn een inschatting van de 
energiekosten tot en met het einde van het jaar. 

52.000 euro Kosten bezwaar & beroep en proceskostenvergoeding, hoe is dit in 
verhouding tot andere jaren?

In voorgaande jaren waren de kosten voor beroep en bezwaar en 
proceskostenvergoeding tussen € 81.000 tot € 222.000 per jaar.

52.000 euro Kosten bezwaar & beroep en proceskostenvergoeding, als dit 
gemiddeld hoger is, zijn er aanwijsbare redenen dat dit hoger is?

Oorspronkelijk is in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van 65.000 euro. Nu de
inschatting is dat de kosten 52.000 euro hoger uitvallen, verwachten we de totale 
uitgaven op 117.000 euro. Zoals uit het antwoord op de vorige vraag blijkt, wijkt dit 
niet significant af van de kosten in voorgaande jaren.

Er was een reden waarom de zomerbrief niet ter besluitvorming werd voorgelegd; 
ons staat bij dat hij incompleet was. Nu wordt echter de zomerbrief wél ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. Wat was voorheen de reden dat de zomerbrief 
niet ter besluitvorming werd voorgelegd en nu wel? Wat is er veranderd.

In de zomerbrief 2021 is enkel een overzicht met de belangrijkste mutaties met 
invloed op het begrotingsresultaat opgenomen. Het achterliggende Excelbestand met 
per mutatie een inhoudelijke toelichting, is toen niet meegestuurd naar de raad. Deze 
is bij de najaarsrapportage aangevuld met de later bekend geworden mutaties. 
Hierdoor resulteerde een enorm groot en redelijk onleesbaar bestand. Dat leek ons 
niet wenselijk. Daarnaast is het voor de medewerkers prettiger om gedurende het jaar
al duidelijkheid te hebben over mutaties en dat deze ook in het financiële pakket 
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verwerkt kunnen worden. 
Zodoende is besloten het achterliggende Excelbestand nu wel mee te sturen en de 
zomerbrief ter besluitvorming aan u voor te leggen.  


