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Beste mevrouw Van der Heijden, 

 

In antwoord op uw brief van 31 maart 2021 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over de late uitbetaling van het wijkbudget Buurt 

Bestuurt. 

 
Vraag 1 
Wanneer zijn wijkbudgetten 2021 aan organisaties overgemaakt? Graag per Buurt 
Bestuurt aangeven 
 
Antwoord 

 

BeLeven Heusden vesting ja, deel van budget betaald, werken met rekeningen 

Buurt Bestuurt Geerpark ja, 7/4/2021 

Buurt Bestuurt Hedikhuizen nee  

Buurt Bestuurt Herpt nee 

Buurt Bestuurt op de Vliedberg ja, 5/4/2021 

Buurt Bestuurt Oud Heusden nee 

Buurt Bestuurt Venne Oost nee 

Hart voor Haarsteeg ja, 3/4/2021 

Kansrijk Elshout nee 

Samen Nieuwkuijk nee 

 

Vraag 2 
Welke organisaties hebben nog geen wijkbudgetten 2021 ontvangen per 30 maart 
2021? Wanneer gaat u dat alsnog uitkeren? 
 
Antwoord  

Per 30 maart 2021 zijn er nog geen wijkbudgetten uitgekeerd. De reden hiervoor 

kunt u in vraag 3 lezen. De wijkbudgetten worden vanaf begin april 2021 
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uitgekeerd aan de organisaties die volgens de afspraken transparantie geven in 

hun jaarplannen en uitgaves. 

 
Vraag 3 
Wat is de reden dat wijkbudgetten 2021, ondanks uw toezegging, wederom 
opnieuw te laat zijn uitbetaald? 
 
Antwoord  
Deze kwestie is bekend. Om de verwachting over de uitbetaling met de Buurt 
Bestuurt organisaties te managen zijn sinds eind vorig jaar gesprekken gevoerd 
over de besteding en uitkeren van het wijkbudget. Uit deze gesprekken is naar 
voren gekomen dat door Corona bijna alle Buurt Bestuurt organisaties de 
gemaakte plannen voor 2020 niet konden realiseren. Hierdoor zijn beperkte 
uitgaves gedaan. Velen gaven aan nog te beschikken over ruim voldoende 
middelen.  
 
In alle gesprekken is aangegeven dat de wijkbudgetten voor 2021 klaar staan en 
dat, indien er een acute financiële noodzaak is, dit wijkbudget direct wordt 
overgemaakt. Afspraak is wel dat de organisaties inzicht geven in hun jaarplannen 
en transparant zijn over de gedane uitgaves. Ook is reservevorming toegestaan 
met dien verstande dat in de jaarstukken duidelijk wordt vermeld voor welke 
bestemming de reserve is bedoeld. De aard van de bestemming ligt via de 
jaarstukken ter goedkeuring aan het college voor. De meeste organisaties hebben 
hier gehoor aan gegeven of zijn hiermee bezig.  
 
Vraag 4 
Vindt het college dat de gemeente met het, steeds, te laat uitkeren van genoemde 
budgetten nog als een betrouwbare partner kan worden beschouwd, zoals de 
wethouder eerder aangaf? 
 
Antwoord  

Gezien de gesprekken en afspraken die over de besteding van de wijkbudgetten 

zijn gemaakt met alle Buurt Bestuurt organisaties, zijn wij van mening dat er van 

een te late betaling geen sprake is en dat de gemeente als een betrouwbare 

partner kan worden beschouwd.  

 

 

  

 

met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 


