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Geacht College 
 
In september 2018 hebben wij vragen gesteld over de kosten die gemoeid waren met de (her)inrichting 
van de binnentuin van De Voorste Venne en het herstel van de fontein. Deze vragen zijn op 16 oktober 
2018 schriftelijk beantwoord. (zie bijlage). 
Naar aanleiding van recent verkregen informatie speelt binnen onze partij op dit moment de vraag of 
de antwoorden die wij op 18 oktober 2018 ontvangen hebben (nog) wel juist zijn. Immers tussen de 
kosten en de binnengekomen (sponsor)gelden zou een ruimte zitten een ruimte van ca € 14.500,= 
volgens bovengenoemde antwoorden. 
Naar aanleiding van vorenstaande hebben wij de volgende vragen: 
1. Zijn de antwoorden die wij in bovengenoemde brief ontvangen hebben nog steeds correct? 

 
2. Indien uw antwoord op de eerste vraag negatief is, wat is daarvan de oorzaak en wie is daar voor 

verantwoordelijk? 
 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 
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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 18 september 2018 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de financiering van de 

herinrichting van het binnenterrein van De Voorste Venne in Drunen. 

 

Vraag 1 

Kunt u ons aangeven welk bedrag gemoeid is met de herinrichting van het 

binnenterrein? 

 

Antwoord  

Met de aanleg van de binnentuin, inclusief herstel van de fontein, is een bedrag 

gemoeid van € 82.000. Met het stichtingsbestuur van De Voorste Venne is 

overeengekomen dat zij de aanleg en ook het onderhoud van de binnentuin 

(€ 5000 per jaar) voor haar rekening neemt en de gemeente draagt zorg voor de 

aanleg van de buitenruimte o.a. bij de nieuwe entree. 

 

Vraag 2 

Kunt u ons aangeven of u geslaagd bent in uw voornemen om sponsoren, 

subsidies te vinden? 

 

Antwoord  

Samen met het bestuur van De Voorste Venne zijn we op zoek gegaan naar extra 

dekkingsmiddelen voor het geheel waardoor ruimte ontstaat voor de aanleg van de 

binnentuin. Hiervoor zijn door het bestuur van De Voorste Venne 

subsidieaanvragen ingediend o.a. bij het VSB-fonds en het Oranjefonds. Het VSB-

fonds heeft inmiddels een toezegging gedaan van € 30.000. Op de aanvraag bij 

het Oranjefonds is nog niet beslist. Daarnaast heeft de Rabobank een bedrag van 
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€ 12.500 toegezegd, Libema € 20.000 en diverse particulieren € 5.000. De 

provincie heeft een subsidie toegekend van ruim € 24.000 voor extra 

nestgelegenheid voor gierzwaluwen.  

Door het bestuur wordt daarnaast een sponsoractie opgezet, gericht op de 

inwoners en bedrijven binnen de gemeente. De inzet is om door verkoop van 

prenten een bedrag van minimaal € 20.000 binnen te halen.   

Het herstel van de fontein op het binnenterrein is gesponsord door diverse 

plaatselijke bedrijven.  

 

Vraag 3 

Indien vraag 2 negatief moet worden beantwoord, kunt u dan aangeven hoe 

hiervoor financiële dekking wordt gevonden? 

 

Antwoord  

Gelet op het antwoord op vraag 2, is dit niet van toepassing. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de wnd. burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 


