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Geacht College 
 
Naar aanleiding van de Jaarrekening 2016 hebben wij de navolgende vragen. 
 
1. Pagina 28, punt 7.3. 

Graag ontvangen wij een nadere toelichting met betrekking tot de aanvragen. Welke is 
toegewezen, welke twee zijn geweigerd en op welke gronden en tenslotte voor welke is een 
stelpost opgenomen? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid? Passen deze bedragen binnen de 
getroffen voorziening? 

2. Pagina 42, Diagram 
Kan worden aangegeven waaruit de overige kosten bestaan? 

3. Pagina 52 en 53 Algemene Dekkingsmiddelen 
Graag ontvangen wij een overzicht over de periode 2014 tot en met 2016 van de 
verkoopopbrengsten verkoop gemeentelijke eigendommen, gesplitst in verkoop cultuurgronden 
en verkoop andere gemeentelijke eigendommen. Tevens zien wij graag de bijbehorende 
verkoopkosten en boekwaarden vermeldt eveneens gesplitst als hiervoor aangegeven. 
 
Ook ontvangen wij graag een toelichting op het verschil van de toerekening kostenplaatsen in de 
begroting en de jaarrekening. 

4. Pagina 56 Herontwikkeling Metal Valley 
Kan worden aangegeven of de getroffen voorziening voor de sanering van gronden op Metal 
Valley voldoende is om alle werkzaamheden die op deze bladzijde worden genoemd te 
bekostigen? 

5. Pagina 62 Weerstandscapaciteit 
Kan worden aangegeven of een deel van de reserve sociaal domein in het vrij aanwendbare deel 
is opgenomen van de bestemmingsreserve, en zo ja voor welk bedrag? 
 
 
 



 

  POSTADRES: NORBERTUSPLEIN 2 
  5251 EE  VLIJMEN 
   TEL.: 06 53153465 
  EMAIL INFO@HEUSDENTRANSPARANT.NL 
  WEBSITE WWW.HEUSDENTRANSPARANT.NL 

 
 

6. Pagina 64 Algemene Reserve 
Kunt u aangeven welke “gelabelde bedragen” zijn opgenomen in de Algemene Reserve? 

7. Pagina 66 Project specifieke risico’s, 
Kunt u de laatste zin van deze alinea toelichten? 

8. Pagina 67, Bodemvervuilingen 
Welk bedrag is in de diverse grondexploitaties als risico opgenomen voor de sanering van 
bodemverontreinigingen? 

9. Pagina 123 Verloop reserves 
In 2016 is in de Berap aangegeven dat er een onttrekking zou plaatsvinden van de reserve sociaal 
domein ten behoeve van het tekort bij Baanbrekers. Om welke reden zien wij die onttrekking 
niet terug in dit overzicht? 

10. Pagina 116 Overige langlopende leningen 
Kunt u aangegeven hoe het bedrag tbv N-Joy is opgebouwd? 

11. Pagina 145 Gebouwenbeheer en eigendommen 
Graag een specificatie van het in relatie tot de Donkhof genoemd bedrag van € 290.000,=? 

 
In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


