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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 5 december 2019 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vraag over de financiering van de herinrichting van het  

binnenterrein van De Voorste Venne in Drunen. 

 

Naar aanleiding van de beantwoording van uw vragen van 15 november heeft u 

nog een aanvullende vraag. 

In ons antwoord gaven wij aan dat de eerder, in 2018, verstrekte antwoorden 

correct waren. Uit ons antwoord maakt u op dat de door het bestuur gewenste 

financiering niet rond is gekomen en de kosten in verband met de aanleg van de 

binnentuin en restauratie van het fontein niet volledig konden worden gedekt met 

inkomsten die daarvoor waren bedoeld.  

U geeft aan dat in die eerdere antwoorden door ons is gesteld dat de kosten die 

gemoeid waren met bovengenoemde werkzaamheden niet voor rekening van de 

gemeente waren of zouden komen. 

 
Vraag 1 
Mogen wij uit uw antwoord afleiden dat, anders dan gesteld in bovenbedoeld 

antwoorden, de gemeente, indirect, toch een deel van de kosten die gemoeid 

waren met de aanleg van de binnentuin etc. heeft betaald, doordat een medio 

2018 verstrekt voorschot aan de Voorste Venne nimmer is terugbetaald aan de 

gemeente?  

  

F.A. van der Lee  

 

 

  

  

  

ONS KENMERK:  00612648 

UW KENMERK:  

 
HT2019086  

UW BRIEF VAN:  5 december 2019 

BEHANDELD DOOR:   

ONDERWERP:  aanvullende vraag art. 43 RvO over financiering herinrichting binnenterrein De Voorste Venne  

AANTAL BIJLAGEN:   

DATUM:  17 december 2019 

VERZ.  17 december 2019 



Ons kenmerk 00612648 

Onderwerp aanvullende vraag art. 43 RvO over financiering herinrichting binnenterrein De Voorste Venne 

Datum 17 december 2019 

Pagina 2 van 2 

 

 
Antwoord  

Het bedrag voor de herinrichting van de binnentuin is destijds als een 

subsidievoorschot verstrekt voor de inrichting van de binnentuin. De facturen over 

de inrichting van de binnentuin zijn door Stichting De Voorste Venne betaald.  

Nadat voldoende subsidies en bijdragen van derden zouden zijn binnengehaald, 

zou dit worden verrekend met de gemeentelijke subsidiebetaling. Stichting De 

Voorste Venne heeft tussentijds gevraagd om, vanwege liquiditeitsproblemen, 

terugbetaling/verrekening over een langere periode te laten plaatsvinden in plaats 

van verrekening met subsidiebetalingen in 2019. Het bedrag is op de balans van 

stichting De Voorste Venne opgenomen als schuld aan de gemeente en is tot nu 

toe niet terugbetaald. Het bedrag maakt nu onderdeel uit van de vorderingen die 

de gemeente heeft op de stichting. Er is nog geen besluit genomen over de 

afwikkeling van de vorderingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


