Format technische vragen jaarstukken 2018
Naam politieke partij: D66
vr. 1

Blz. 12: hier staat realisatie 2016/2017 / begroting 2018 of is dit een fout in de tekst?

antw. 1

Begroot 2018 is een bewuste omschrijving omdat “werkelijk 2018” nog niet bekend is.

vr. 2

Blz. 32: hoe kan het dat beleidsindicatoren over 2017 nog niet bekend zijn?

antw. 2

De cijfers zijn over 2017 niet voorhanden. Deze cijfers worden 2-jaarlijks gepubliceerd.
en komen uit het rapport Kinderen in tel 2018, en wordt gepubliceerd in 2019. Hierin
staan de cijfers van 2016 en 2017.

vr. 3

Blz. 33, het hele sociale domein kleurt financieel rood, het structurele nadeel is ‘slechts’
€ 71.000. Opvallend, omdat met name de WMO (€ 393.000) en Jeugd (€ 446.000)
zeker voor een deel structureel zijn. Hoe wordt dit in de begroting duidelijk
beschreven?

antw. 3

Het genoemde structurele nadeel ad € 71.000 geeft het “gemeentebrede” beeld en
betreft niet alleen de over- en onderschrijdingen op het vlak van de WMO en de
Jeugdwet. Dat de tekorten op het vlak van de WMO en Jeugdwet deels structureel zijn,
onderschrijven wij.
Uw raad heeft in dat kader de budgetten voor jeugdzorg, Wmo begeleiding al
opgetrokken in de gemeentebegroting 2019 (Wmo begeleiding € 240.000,-, Jeugdzorg €
650.000) alsmede het budget WMO inkomsten uit eigenbijdragen verlaagd (€ 170.000).

vr. 4

Blz. 105 e.v.: De bestedingen blijven sterk achter ten opzichte van het krediet, zijn er
achterstanden in de realisatie?

antw. 4

Zie antwoord op vraag 5.

vr. 5

Blz. 110, midoffice heeft een krediet van € 89.000, maar een besteding van € 169.000.
Opmerkelijke overschrijding van het krediet, zijn wij als raad hier al over
geïnformeerd?

antw. 5

De kolommen op pagina 105 en 110 moeten in samenhang met elkaar worden gezien.
Bij raadsbesluit in juli 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het realisatieplan
I&A 2015-2018. Het betreffen hier incidentele middelen (af te schrijven in 1 jaar, pagina
105) en middelen ten behoeve van software en hardware (af te schrijven in 5 jaar, pa.
110). In totaal is door de raad voor een periode van 4 jaar een krediet beschikbaar
gesteld van € 328.000 incidenteel en € 452.000 t.b.v. soft- en hardware. Bij het
betreffende raadsvoorstel in 2015 hebben wij uw raad toestemming gevraagd om
binnen de beschikbare middelen te mogen schuiven (uiteraard op voorwaarde dat het
totale krediet niet wordt overschreden) om zodoende in te kunnen spelen op de
realiteit. In sommige gevallen was namelijk meer incidentele inzet noodzakelijk
(inrichten van systemen) en in sommige gevallen was aanschaf van software duurder
dan oorspronkelijk was geraamd.
Het Realisatieplan I&A 2015-2018 voorzag in een 30-tal projecten achteraf minder
urgent was, c.q. de landelijke ontwikkelingen onvoldoende concreet waren om het
project uit te voeren).
De totale uitgaven van het Realisatieplan I&A blijven binnen het totaal beschikbaar

gestelde krediet. De totale uitgaven incidenteel zijn over de afgelopen vier jaar
€ 249.000 en t.b.v. soft- en hardware € 470.000. Totaal € 719.000.
Elk jaar -bij de jaarrekening- hebben wij u in de Paragraaf Bedrijfsvoering de stand van
zaken gemeld over de uitvoering van het Realisatieplan. Voor 2018 treft u deze
informatie aan op pagina 80.
vr. 6

Blz. 121, incidentele formatie sociaal domein vanaf 2018. Dit suggereert dat het niet
incidenteel is, maar zeker voor een paar jaar. Overigens hebben ze deze uitgesmeerd
over verschillende regels (€ 156.000, € 74.000, € 58.000), waardoor het minder opvalt.
Hebben we dat zo goed gelezen?

antw. 6

Met raadsbesluit van 26 oktober 2017 is ingestemd met de formatie sociaal domein
vanaf 2018.
De bedragen zijn gesplitst om administratieve redenen en daarna gesorteerd op hoogte
van het uitgegeven bedrag; uit de algemene reserve worden alleen de incidentele
uitgaven onttrokken.

vr. 7

Blz. 131, zijn er nog wethouders met een wachtgeldregeling? € 23.000.

antw. 7

Nee, bedrag betreft het risico op wachtgeld voor de komende 4 jaar. Dit risico loopt op
richting de nieuwe raadsverkiezingen in 2022.

vr. 8

Nota sportbeleid (sportstimulering)
Hierin wordt het brede beleidsplan sociaal domein meegenomen. Hoe wordt deze
invulling, kunt u een voorbeeld geven?

antw. 8

De onderdelen sportstimulering en verenigingsondersteuning worden meegenomen in
het brede beleidsplan sociaal domein. Hierin wordt de inzet (o.a. van de
buurtsportcoach) beschreven die bijdraagt aan het bereiken van doelstellingen in het
brede sociaal domein. Sport is immers een instrument om doelstellingen van de Wmo,
participatie en Jeugd te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de
buurtsportcoach voor ouderen op het gebied van langer thuis wonen, zoals projecten
rondom valpreventie, beweegpunten en wandelingen.
Voor het sportaccommodatiebeleid wordt er een separaat beleidsnota aan uw raad
voorgelegd.

vr. 9

Ruimtelijke Ordening
Het straatwerk aan de Haven in Raamsdonksveer zou vorig jaar al worden aangepakt,
het staat nu nog niet in de jaarstukken, wanneer gaat dit gebeuren?

antw. 9

In de jaarstukken 2018 is al aangegeven dat het project Haven, centrumplan fase 4,
vertraging heeft opgelopen, vooral in de te maken keuzes, onder andere over het water
in de Haven en personele onderbezetting. De voorbereiding en uitvoering zijn daarmee
verschoven van 2019 naar 2020.

vr. 10

Koffieavonden
Hoe worden de koffieavonden van de wethouders bezocht? Daarnaast de vraag of het
wisselt van bezoekers of komen regelmatig dezelfde inwoners langs? Wat voor soort
vragen worden er gesteld?

antw. 10

Het college startte vanaf september 2018 met het houden van spreekuren voor
inwoners (2018 negen spreekuren). Per spreekuur komen gemiddeld 3 tot 5 personen.
Ervaring is dat weinig beleidsinhoudelijke en/of zorgvragen worden gesteld, dan wel

nieuwe ideeën worden ingebracht. Soms worden dezelfde vragen gesteld die reeds via
de reguliere weg zijn gesteld.
vr. 11

Klanttevredenheidsonderzoek
Er is geen enquête uitgezet, omdat er meerdere enquêtes lopen. Maar wordt er met
het bezoek aan de gemeentewinkel, enkel gevraagd naar hun ervaringen met de
knoppen rood, oranje en groen?

antw. 11

Nee, er heeft ook gerichte bevraging op specifieke dienstverlening plaatsgevonden. Zo
zijn bezoekers gevraagd naar hun bevindingen rondom de medewerkers, maar ook naar
bevindingen in relatie tot hun product (vergunning/voorziening/uitkering).
Kwijtschelding lokale heffingen
Tot en met 31 december 2018 zijn er 156 aanvragen kwijtschelding gedaan. 97 zijn er
verleend en 59 afgewezen. Hoe verhoudt dit aantal zich met andere gemeenten om ons
heen? Wat zijn deze voorwaarden?

vr. 12

antw. 12

De aangehaalde 156 aanvragen, betreffen aanvragen welke op verzoek zijn ingediend.
Er is geen inzicht over de verhouding met de regio.
De voorwaarden zijn onder andere vastgelegd in de Leidraad invordering gemeentelijke
belastingen Geertruidenberg en we volgen de landelijke regels.

vr. 13

Overige vragen
Scouting
Er is wordt vermeld dat het geld wat ze krijgen van Rijkswaterstaat onvoldoende is.
Wanneer kan de scouting duidelijkheid krijgen rondom de nieuwbouw?

antw. 13

De scouting heeft mondeling akkoord met RWS over vergoeding van het
scoutinggebouw aan de Kerklaan. Wij als gemeente zijn nagenoeg rond met RWS over
de vergoeding voor de grond aan de Kerklaan. RWS wil één deal sluiten. Dus pas als
zowel de scouting als de gemeente er uit zijn met RWS zal voor de scouting en voor ons
helder zijn wat de hoogte van de vergoeding gaat zijn die RWS gaat uitkeren. Op basis
van het beschikbare budget laat de scouting een ontwerp voor een nieuw
scoutinggebouw maken. Wanneer het gebouw daadwerkelijk is aanbesteed zal
duidelijk zijn of het beschikbare budget van de scouting toereikend is.

Naam politieke partij: Lokaal+
vr. 14

antw. 14

Beleidsindicatoren:
 Wat zeggen de cijfers bij verschillende beleidsindicatoren? Bijvoorbeeld pagina
17:
 Functiemenging?
 Vestiging bedrijven in relatie tot tekst onder ‘eenheid’?
 Waarom ontbreekt bij sommige indicatoren de informatie over ‘gerealiseerd
2018’?


De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en
woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een
waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Geertruidenberg scoort
53,8. Dit betekent dat er meer banen zijn dan woningen.
Het getal ‘vestigingen van bedrijven’ geeft weer dat Geertruidenberg over 2018

108,5 bedrijven had per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Deze
formule hanteert LISA wordt voor iedere gemeente gehanteerd om onderling te
kunnen vergelijken.


De informatie over 2018 was nog niet beschikbaar. Deze wordt gepubliceerd
door LISA (Het werkgelegenheidsregister van Nederland).
Inmiddels is het cijfer 2018 over ‘vestigingen van bedrijven’ bekend: 114,9.

vr. 15

Blz. 8: Heffen precariobelasting: hoe groot is het risico dat de ingediende bezwaren
gegrond worden verklaard?

antw. 15

Alle ingediende en door de gemeente ontvangen bezwaarschriften zijn door de
gemeente ongegrond verklaard. Als aangegeven heeft een aantal nutsbedrijven beroep
aangetekend tegen de gemeentelijke uitspraak. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze
nutsbedrijven in het ongelijk gesteld zullen worden.

vr. 16

Blz. 9: Oversteeksilhouetten nog niet gerealiseerd door andere bestuurlijke prioriteiten.
Gelet op het dodelijke ongeval is dit toch een van de belangrijkste prioriteiten om op te
pakken? De huidige inrichting van die locatie is ‘s avonds nog steeds onoverzichtelijk. Is
de kwaliteit van de huidige verlichting wel voldoende?

antw. 16

vr. 17

Zoals aangegeven is de verlichting aangepast. Deze voldoet. Ten aanzien van de
capaciteit binnen het taakveld verkeer is u de problematiek, voornamelijk ingegeven
door de inzet op de ombouw van de A27 c.a., genoegzaam bekend. Gezien de
hoeveelheid van zaken, denk hierbij o.m. aan Lint Raamsdonk, parkeerterrein Lidl,
nieuwe oversteekplaatsen en knip Keizersdijk, was prioritering noodzakelijk. Momenteel
zijn we met leveranciers en omliggende gemeenten in gesprek over de juiste keuze en
kosten van de te plaatsen silhouetten.
Blz. 10: Laatste zin bij Omgevingswet is gedateerd (...2017...).

antw. 17

Deze passage is de exacte tekst, zoals opgenomen in de begroting 2018.

vr. 18

Blz. 19: Het nieuwe sportbeleid `Sportstimulering’ wordt meegenomen in het brede
beleidsplan sociaal domein. Wat houdt dit brede beleidsplan in en hoe ziet het
bestuurlijke besluitvormingstraject eruit?

antw. 18

Het brede beleidsplan sociaal domein is een beleidsplan dat wordt opgesteld uit alle
beleidsterreinen die het sociaal domein betreffen. Het gaat hierbij om Wmo, jeugd,
participatie (de zogenaamde 3D’s), onderwijs en sport. Doelstelling is dat er voor de
periode 2021-2024 één beleidsplan wordt ontwikkeld waarbij meer wordt gefocust op
de samenhang en dwarsverbanden tussen de verschillende beleidsterreinen in het
sociaal domein.
Er is reeds een projectplan ontwikkeld om te komen tot een beleidsplan sociaal domein
Gemeente Geertruidenberg 2021-2024. Het projectplan wordt binnenkort behandeld in
het college. Uw raad wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

vr. 19

Blz. 20: Wat is de hoogte van de aanvraag SPUK-aanvraag, die we voor 1 mei 2019
indienen?

antw. 19

De SPUK-aanvraag is definitief uitgesteld tot 31 mei 2019. Er ligt een conceptaanvraag
voor de SPUK 2019. Deze is opgesteld door ons fiscaal juridische adviesbureau. Er staat
nog een aantal aandachtspunten open, waardoor de precieze hoogte nog niet bekend is.

vr. 20

Blz. 21: Toelichten voorgenomen aanbesteden exploitatie zwembaden: alleen of met
andere gemeente(n)?

antw. 20

Juridische zaken en inkoopbureau bezien of een aanbesteding voor de exploitatie van
de gemeentelijke zwembaden noodzakelijk is. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de
aanbesteding niet met een andere gemeente gedaan.

vr. 21

Blz. 21: Wat zegt het cijfer bij de beleidsindicator?

antw. 21

De beleidsindicator vermeldt dat het verwachte percentage niet-sporters binnen de
gemeente Geertruidenberg in 2018 51,7% is. Daar tegenover staat dat het aantal
sporters in onze gemeente in 2018 naar verwachting 48,3% is.

vr. 22

Blz. 25: Uitvoering onderwijsvisie: de overige thema’s worden meegenomen in het nog
op te stellen beleidsplan sociaal domein. Toelichten.
Vanwege afwezigheid van de behandelend ambtenaar wordt het antwoord op deze
vraag naar verwachting komende week nagezonden.

antw. 22

vr. 23

Blz. 28: Door langdurige uitval extern projectleider loopt nieuwe beleidsplan 3D
vertraging op. Bij interne uitval begrijpen we de vertraging, bij externe uitval niet. Graag
toelichten.

antw. 23

Vanwege afwezigheid van de behandelend ambtenaar wordt het antwoord op deze
vraag naar verwachting komende week nagezonden.

vr. 24

Blz. 29: Wat verstaat het college onder mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid?

antw. 24

Onder mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt verstaan dat er binnen onze
ambtelijke organisatie aandacht bestaat voor het combineren van werk en zorgtaken en
de belastbaarheid van werknemers die ook mantelzorger zijn.

vr. 25

Blz. 30: Jeugdzorg: wanneer verwachten we eerste effecten pakket aan maatregelen om
kosten beter te beheersen?

antw. 25

In 2018 is besloten om een pakket aan maatregelen in te zetten met als doel om meer
grip te krijgen op de kosten van ambulante jeugdhulp. In mei volgt een memorie van
antwoord, die ook antwoord geeft op deze vraag.

vr. 26

Blz. 31: Graag een overzicht FTE-ontwikkeling Sociaal Domein vanaf invoering 3 D’s in
2015.

antw. 26

vr. 27

Blz. 32: Kosten bewindvoering zijn toegenomen. Hierdoor kwam uitvoering overig lokaal

armoede- en schuldhulpverleningsbeleid onder druk te staan. Wat waren hiervan de
effecten voor betreffende inwoners?
antw. 27

vr. 28

Het budget staat onder druk in de zin dat het budget in 2019 en volgende jaren, bij
ongewijzigd beleid, opnieuw een overschrijding zal kennen. Daarom wordt met
ketenpartners gekeken of we mogelijk kosten kunnen besparen door zaken slimmer te
organiseren. In 2018 en ook in 2019 leidt een (mogelijke) budgetoverschrijding niet tot
een andere behandeling van inwoners. Het afwijzen van aanvragen of wijzigingen in
individuele dienstverlening als gevolg van de (mogelijke) budgetoverschrijding zijn niet
aan de orde.
Blz. 32: Beleidsindicatoren
-30 (jongeren met jeugdbescherming): klopt het hoge cijfer 4,8% → dat betekent dat
4,8% van onze jongeren tot 18 jaar jongeren met jeugdbescherming zijn?
-Van sommige indicatoren is van voorgaande jaren is de informatie ‘nog niet bekend’?

antw. 28

Genoemde percentages zijn percentages uit de landelijke database over de jaren 2016
en 2017. De realisatie over geheel 2018 is nog niet bekend. Uit analyse van de cijfers die
tot op heden bekend zijn blijkt dat het percentage jongeren met een
jeugdbeschermingstraject is gedaald van 5.3% (% 1e half jaar 2016) naar 3,8% (% 1e half
jaar 2018). De opgenomen eenheid “% van alle jongeren tot 18 jaar” is niet volledig. Het
% geeft het aantal jeugdbeschermingstrajecten met verblijf weer ten opzichte van het
totaal aantal jeugdzorgtrajecten.

vr. 29

Blz. 34: WMO-begeleiding: Wat zijn beïnvloedbare ontwikkelingen en aandachtspunten
voor onze gemeente?

antw. 29

Hiernaar zal onderzoek worden gedaan. In dat onderzoek zullen we ons richten op de
effectiviteit van de trajecten en op de vraag of ze ingezet worden daar waar nodig is.
Ook zullen we nagaan of er - zo mogelijk - tijdig afschaling van zorg plaats vindt . En als
laatste kunnen we bezien of ons beleid, in vergelijking met andere gemeenten, (te)
ruimhartig zou zijn.

vr. 30

Blz. 38:
Behoefte aan kengetallen bedrijfsvoering:
 Staat B (loonkosten)
 FTE’s: ingevuld – vacatures
 FTE’s: per 1.000 inwoners (inclusief vergelijking met gemeenten van
vergelijkbare grootte)
 Aantal mannen/vrouwen: voltijd/deeltijd
 Leeftijd
 Dienstjaren
 In- en uitstroom
 Ziekteverzuim
 Externe inhuur (inclusief dekking)
 Opleiding: €’s per mw (begroot en besteed)
Benchmark Personeelsmonitor.
Onderwerp invoering Wnra ontbreekt.

antw. 30

-

Loonkosten/ingevuld en vacature: Op pagina 181 van de jaarrekening in de tabel
‘lasten’ vindt u gegevens over begrote salariskosten en werkelijke kosten. Hier is
aangegeven dat een kleine 1,5 miljoen euro niet is uitgegeven aan salariskosten.
Deze zijn voor 1,1 miljoen euro (zie onder 4 in de tabel) uitgegeven aan externe

inhuur voor tijdelijke inzet (bijvoorbeeld periodes tussen ontstaan en invullen
van vacatures).
- Fte’s (bezetting en formatie) per 1000 inwoners: deze zijn op pagina 42 van de
jaarrekening opgenomen bij de kengetallen van programma 7. In 2017 was de
formatie 7,24fte per 1000 inwoners en bezetting 6,22fte per 1000 inwoners.
Voor 2018 zijn de definitieve cijfers nog niet berekend.
- Aantal mannen/vrouwen: voltijd/deeltijd: beantwoording volgt.
- Leeftijd: beantwoording volgt.
- Dienstjaren: beantwoording volgt.
- In- en uitstroom: in 2018 hebben we een uitstroom percentage van 10%
(natuurlijk verloop, vrijwillige uitstroom en gedwongen uitstroom gezamenlijk).
Instroomcijfer hebben we voor 2018 nog niet berekend: beantwoording volgt.
- Ziekteverzuim: 5,5%.
- Externe inhuur: In de tabel ‘lasten’ op pagina 181 van de jaarrekening ziet u de
uitgaven aan inhuur derden (gefinancierd uit begrote salariskosten of budget
voor inhuur derden). Inhuur derden vanuit projectbudgetten is passend binnen
de beschikbare budgetten ingevuld.
- Opleiding € per medewerker begroot en besteed: we werken met een centraal
opleidingsbudget. Op pagina 181 in de tabel ‘lasten’ ziet u de begrote en
werkelijke kosten voor opleidingen.
Daar waar we ‘beantwoording volgt’ hebben aangegeven ontvangt u van ons nog een
antwoord in een nazending.
Invoering van de WNRA is in de jaarrekening niet opgenomen, omdat we slechts enkele
voorbereidingen hebben getroffen in 2018. In 2019 geven we de invoering van de
WNRA verder vorm.
vr. 31

Blz. 39: Wanneer zijn resultaten KTO bekend?

antw. 31
vr. 32

Voor het zomerreces 2019 zijn de resultaten bekend.
Blz. 42: Wanneer zijn resultaten KTO bekend?

antw. 32

Deze vraag is gelijk aan vraag 31.

vr. 33

Blz. 68: 2018 - weerstandsratio 2,57 (= uitstekend). Waarom staat in de tekst
‘ruimschoots voldoet’?

antw. 33

Omdat er klasse (A) beter gescoord wordt dan de door de Raad gestelde norm (B).

vr. 34

Blz. 144: Project Toolbox - in 2016 € 20.000 beschikbaar gesteld. Door andere
prioriteiten is project nog niet gestart. Nu besluiten we om het geld niet mee te nemen
naar 2019. Graag toelichten.

antw. 34

In het kader van het programma Langer Thuis wordt er ook al aandacht besteed aan de
doelstellingen die in lijn liggen met het project Toolbox.

vr. 35

Blz. 145: Er zijn kosten gemaakt voor geluidsaneringsproject Keizersdijk. Deze kosten zijn
uit subsidiegelden gefinancierd. Waarom toch een nadeel van € 13.000?

antw. 35

Er is geen sprake van een nadeel. Met verwijzing naar het gestelde op pagina 148 is hier
de verrekening met de ontvangen subsidie aangegeven. Per saldo is dus geen sprake van
een nadeel.

vr. 36

Blz. 149: Na amendement Duurzaamheid is € 45.000 beschikbaar gesteld. Waarom is
hiervan in 2018 slechts € 2.000 uitgegeven?

antw. 36

Hierover heeft de raad al een besluit genomen met de budgetoverheveling 2018 naar
2019. In de bijlage bij het raadsvoorstel van februari is al aangegeven dat de uitvraag
voor de warmtevisie meer tijd in beslag heeft genomen.

vr. 37

Blz. 153: Waarom is project Haalbaarheidsstudie Halvezolenpad niet uitgevoerd?

antw. 37

Vanwege afwezigheid van de behandelend ambtenaar wordt het antwoord op deze
vraag naar verwachting komende week nagezonden.

vr. 38

Blz. 155: Lichte stijging bezoekersaantallen zwembaden? Naar wij vorig jaar al hoorden
zorgden de schitterende weersomstandigheden en de twee glijbanen voor een forse
stijging. Graag toelichten.

antw. 38

Dit betreft cijfers/jaarrekening 2017.
De glijbanen zijn pas 2018 in gebruik genomen. Ook was de zomer 2018 fantastisch.
Echter, de jaarrekening 2018 ontvangen we pas dit jaar.

vr. 39

Blz. 167: Al jaren maken we BCF-afspraken (Beleidsgestuurde Contract-Financiering) met
Theek5. Vanaf welk jaar maken we deze afspraken met de andere grote
subsidieontvangers?

antw. 39

Met de andere professionele organisaties (Mee, Trema, Surplus en S.W.O.G) hebben wij
vanaf het jaar 2019 een BCF-uitvoeringsovereenkomst gesloten, een en ander conform
het door uw raad vastgestelde subsidieprogramma. Tevens wordt kortheidshalve
verwezen naar bladzijde 28 van de jaarstukken 2018, waar een toelichting is gegeven op
dit BCF-subsidietraject.

vr. 40

Graag een overzicht van aangevraagde subsidies in 2018: welke subsidies, hoogte
aangevraagde bedrag, bij wie en wat uiteindelijk is of nog wordt toegekend.

antw. 40

De aangevraagde structurele subsidies 2018 (aangevraagd in 2017) komen overeen met
de in het nieuwe subsidieprogramma 2018-2024 opgenomen organisaties en bedragen,
zoals door uw raad vastgesteld op 22 februari 2018. Dit programma is immers
gebaseerd op de bestaande structurele subsidies. De structurele subsidies dienen voor 1
mei 2019 te worden verantwoord, waarna een besluit wordt genomen over vaststelling.
Gedurende 2018 konden verder nog incidentele waarderingssubsidies en
projectsubsidies worden aangevraagd. Gedurende het jaar zijn 6 incidentele
waarderingssubsidies toegekend (waarbij conform beleid geldt dat verlening vaststelling
is), voor een totaalbedrag van € 2.450. Het subsidieplafond bedroeg € 7.500.
Voor 2018 is geen projectsubsidie aangevraagd. Eind 2018 is wel één verzoek á € 2.000
voor een projectsubsidie ontvangen en toegekend voor 2019. Deze dient voor 1 mei
2020 te worden verantwoord en op basis daarvan wordt een besluit genomen over
vaststelling.

