Beantwoording vragen vanuit fracties
Fractie

OGP

Inleiding

Technische vragen voorstel Investeringskredieten
Tramstation Schipluiden (commissievergadering 12 maart
2019, agendapunt 8)

In de commissie van 12 maart komt het voorstel ‘beschikbaar stellen
investeringskredieten Tramstation Schipluiden’ aan de orde.
In bijlage 4 is de begroting opgenomen en bijlage 5 betreft de
subsidietoezegging van het Recreatieschap Midden-Delfland
(Omgevingsfonds).
In de ‘rvb investering luifel Tramstation Schipluiden’ wordt op twee
onderdelen verwezen naar deze subsidie.
Op de begroting en de bijdrage van het Recreatieschap zouden wij graag
een nadere toelichting willen.
Datum vraag
Datum antwoord

11 maart
11 maart

Vraag 1
In de subsidietoezegging van het Omgevingsfonds (bijlage 5) wordt gesproken over een
bedrag van ruim € 73 K inclusief btw. Zijn de bedragen in de begroting (bijlage 4) ook
inclusief btw?
Antwoord: De bedragen in de begroting die namens de Historische Vereniging OudSchipluiden is opgesteld zijn eveneens inclusief BTW.
Vraag 2
Als het antwoord op de eerste vraag bevestigend is, aansluitend hierop de volgende vraag:
Kan (een deel van) de betaalde btw dan nog terugvloeien via het btw-compensatiefonds?
Antwoord: De kern van het voorstel is dat een investeringskrediet gevraagd wordt ten
behoeve van een pand dat gemeentelijk eigendom is. In dergelijke gevallen moet de BTW in
het voorstel worden opgenomen en die is niet terug te vorderen en/of vloeit niet terug via
het BTW-compensatiefonds.
Vraag 3
Er wordt gesteld dat er met het Omgevingsfonds nog afspraken gemaakt worden over de
doorgeleiding van de subsidie.
Wij gaan er van uit dat deze subsidie dan weer in mindering zal worden gebracht op de
investering en de kapitaalslaten. Is deze vooronderstelling juist?
Antwoord: Deze vooronderstelling is juist. Er ligt een schriftelijke subsidietoekenning. Op
het moment dat deze daadwerkelijk uitbetaald wordt komt deze bijdrage in mindering op
het nu voorgestelde investeringskrediet en daarmee ook in mindering op de
kapitaalslasten.

