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Proj.rappo Op bladzijde 18 en 19 van het Projectenrapportage wordt onder toelichting op huidige
rtage
periode en verwachting komende periode vermelding gedaan van een financiële meevaller
m.b.t. de investeringen behorend bij de Reconstructie infrastructuur Vlietwijk waarmee een
bedrag van € 804.933,-- als investeringskrediet is komen te vervallen. Als dekking voor dit
project worden bedragen genoemd m.b.t. riolering, afval, concernreserve, subsidie, overige
dekking maar ook een bedrag van € 1.500.000,--uit reserve Volkshuisvesting. Er wordt
verder aangegeven dat er ondertussen extra subsidie is verkregen voor de inrichting van
30 km zones.
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1. Hoeveel van de ingebrachte bedrag uit reserve Volkshuisvesting is bij de reconstructie
infrastructuur Vlietwijk uitgegeven aan de volgens de Bestedingsregels
Volkshuisvestingsfonds bestemde mogelijkheden?
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2. Wanneer van het vrij vallende bedrag ad € 804.933,-- middelen vanuit de
Volkshuisvestingsfonds afkomstig vrij komen vervallen dan deze weer aan het
Volkshuisvestingfonds?

Commissie Wonen, Ruimte, Groen van 25 november 2021
Antwoord
CZ: De dekking voor het project Vlietwijk bestond uit verschillende componenten. De
begrote onttrekking uit de reserve volkshuisvesting was €1.500.000. Daadwerkelijk is
door een financiële meevaller een lager bedrag onttrokken, namelijk een bedrag van
€1.072.433. Het vrijvallende bedrag ad €427.567 is niet onttrokken maar in de reserve
gebleven.

CZ: Zie beantwoording vraag 1.
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In 2021 zijn verschillende regelingen geweest om inwoners en ondernemers tijdens Corona Er zijn 159 aanvragen voor levensonderhoud toegekend en 9 aanvragen voor een
financieel te ondersteunen. Denk hierbij aan de TOZO-regelingen, maar ook de TONK. In
bedrijfskapitaal.
de Najaarsnota is nog niet duidelijk wat het (financieel) eindresultaat is van deze
regelingen. Derhalve hebben wij de volgende vragen:
M.b.t de TOZO-regelingen:
Hoeveel ondernemers hebben we in 2021 daadwerkelijk kunnen helpen met TOZO-steun?

VVD
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Hoeveel aanvragen zijn er in totaal geweest en wat is het aandeel afwijzingen?

In totaal zijn er 178 aanvragen voor levensonderhoud en 18 aanvragen voor een
bedrijfskapitaal ingediend. Daarvan zijn 19 aanvragen levensonderhoud en 9 aanvragen
bedrijfskapitaal afgewezen of buiten behandeling gesteld.

VVD
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Wat zijn de primaire redenen voor afwijzing geweest?

De redenen voor afwijzing worden niet apart geregistreerd in het systeem, waardoor
deze vraag alleen te beantwoorden is d.m.v. dossieronderzoek.

VVD

4

Wat is het eindsaldo van de TOZO-regelingen over 2021, dus rijksmiddelen vs uitgaven in
2021?

Dat is nu nog niet precies te zeggen, ook omdat de afrekening van de uitvoeringskosten
pas volgt bij de jaarrekening.

VVD
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M.b.t de TONK
Hoeveel gezinnen zijn daadwerkelijk geholpen door de TONK?

Er zijn 16 aanvragen toegekend.

VVD
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Hoeveel aanvragen zijn er in totaal geweest en wat is het aandeel afwijzingen?

Er zijn in totaal 18 aanvragen ingediend. Daarvan zijn 2 aanvragen afgewezen.

VVD
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Wat zijn de primaire redenen voor afwijzing geweest?

De redenen voor afwijzing worden niet apart geregistreerd in het systeem, waardoor
deze vraag alleen te beantwoorden is d.m.v. dossieronderzoek.

VVD
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Wat is het eindsaldo van de TONK-regeling over 2021, dus rijksmiddelen vs uitgaven in
2021? Met name omdat hier een signaal is dat er meer middelen beschikbaar waren dan
daadwerkelijk zijn gebruikt.

In de najaarsnota worden de lasten voor de TONK geraamd op € 116.000. Het eindsaldo
is nu nog niet precies te zeggen, ook omdat de afrekening van de uitvoeringskosten
(Leidschendam-Voorburg verzorgt de uitvoering) pas volgt bij de jaarrekening.
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