Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Jaarstukken 2021
Naam en fractie: Glen Stokman, Izzet Ilhan enTjeerd Boekhorst, Lokaal Belang
Datum indienen: 14 juni 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….

Inleiding/Aanleiding:
De technische vragen (te behandelen in de commissie Middelen) betreffende de Jaarstukken
2021
Vraag/Vragen:
1. Pagina 6 Sportaccommodaties (taakveld 5.2). Het bedrag € 109.000 voorschotten van het
rijk en voorschotten aan sportaccommodaties. Hieruit lijkt het net of er aan
sportaccommodaties niets uitgekeerd is, maar uitsluitend voorschotten door de gemeente
ontvangen zijn. Is dit correct? Zijn er geen bedragen aan sportaccommodaties
uitgegeven?
- Van het rijk is totaal aan (voorschot)bedragen € 465.000 coronacompensatie ontvangen.
Hiervan is in 2021 aan compensatie een bedrag uitgekeerd van € 356.000 aan
derden/verenigingen.
2. Pagina 7 TONK. De TONK-gelden leveren een voordeel op van € 475.000. Is het mogelijk
aan te geven waarom er zo weinig van de TONK-regeling gebruik is gemaakt?

-

De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is bedoeld voor
huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een forse inkomensdaling en
daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen.
Een eenduidig antwoord waarom in het jaar 2021 zo weinig gebruik is gemaakt van de
TONK-regeling is niet zo maar aan te geven.
Een mogelijke verklaring hiervan zou kunnen zijn dat de doelgroep de nodige
schroom/moeite heeft om gebruik te maken van een dergelijke regeling, of dat men toch
niet goed de weg weet te vinden in de veelheid van regelingen. Dit ondanks het feit dat er
gekozen is voor eenvoudige beleidsregels en er meerdere malen uitgebreid
gecommuniceerd is over deze nieuwe en tijdelijke regeling.
Het landelijk beeld laat overigens ook zien dat er erg weinig gebruik is gemaakt van de
TONK-regeling. Op de een of andere manier is deze regeling - in tegenstelling tot de
bijvoorbeeld de Tozo (Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemer) - niet
echt “aangeslagen” bij de inwoners.

3. Pagina 23 0.5 Treasury – dividend Ataro. Volgens de regelgeving wordt de
dividenduitkering in de administratie van de gemeente opgenomen in het jaar dat de
jaarstukken worden vastgesteld c.q. de aandeelhouders een besluit hebben genomen
over de dividenduitkering. Aangegeven is een nadeel van € 220.000. Dit op basis van de
jaarstukken 2021 van Ataro. Is er geen dividend over de jaarstukken 2020 in 2021
uitgekeerd?
- Over boekjaar 2020 is er door Ataro B.V. geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders.
4. Pagina 129 Netto schuldquote. Ten opzichte van de begroting 2021 is het werkelijke
percentage van de netto schuldquote 15% lager. Dit als gevolg van investeringen waar
leningen voor zouden worden aangetrokken, is uitgebleven. Welke investeringen zijn
uitgebleven? En worden deze investeringen in 2022 aangegaan?
- De doorschuiving van investeringen van 2021 naar 2022 en verder bevat een vrij groot
aantal verschillende investeringen. Dit zijn vaak ook delen van investeringen (wel gestart
in 2021, maar een deel van de begrote investering schuift door naar 2022 en verder). Een
aantal voorbeelden van (deels) uitgestelde investeringen in 2021 zijn de verbouwing van
de Carrousel/Maatjes en de uitvoering van de aanleg van het 2e viaduct op 7Poort.
Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij naar de bijlagen bij de jaarstukken (vanaf
pagina 262). Hier is een investeringsoverzicht opgenomen waarin alle lopende
investeringen vermeld zijn met de beschikbaar gestelde investeringsbudgetten. Ook is
hier de status van de investeringen vermeld.

