
 

Beantwoording vragen DB 15 november 2022 
 

Datum  15 november 2022 

Fractie DB 

Onderwerp RV2022-131 Voorstel vaststellen integraal accommodatieplan gemeentelijk vastgoed, 

bijlage Financieel perspectief routekaart 2022-2045 

 

Voor de oordeelsvormende vergadering van a.s. dinsdag 15 november wil de fractie van Dorpsbelangen West 

Betuwe graag antwoord op de volgende vragen; 

Uit de bijlage Financieel perspectief routekaart 2022-2045 (pdf-formaat) bemerkte ik dat vele cellen niet 

leesbaar waren vanwege de omzetting van Excel naar pdf. Uiteindelijk is versie 3 compleet en uiteindelijk 

leesbaar.  

 

Vraag 1 

M.b.t. de investeringen in het jaar 2023 zijn de kapitaalslasten in die bijlage berekend op het inclusief btw 

bedrag (resterend na 30% subsidiëring door de Provincie) in casu over een bedrag van € 2.129.331.   

Naar mijn oordeel dient dit o.b.v. het excl. btw bedrag te geschieden in casu  over een bedrag van €  

1.759.777,71. In al de jaren daarna is overigens wel met het exclusief btw bedrag gerekend. Is deze constatering 

juist? 

 

Antwoord: 

Deze constatering is niet juist, voor de gemeente is de Btw op deze investeringen kostprijsverhogend. Er moet 

nog wel bekeken worden welk % terug vorderbaar is omdat daar wellicht ook de Specifieke Uitkering Sport voor 

gebruikt kan worden. Een eventueel minder % Btw heeft een klein effect op de structurele lasten. 

Wel is  er door een formule fout de Btw vanaf 2025 niet meegenomen in het berekenen van de structurele 

lasten. Hierdoor ontstaat een verhoging van de kapitaallasten over de periode 2024 tot en met 2027, van 

185.000 euro naar 215.000 euro in plaats van de in het raadsvoorstel van de programmabegroting 2023 

vermelde kapitaallasten van 2024 tot en met 2027, van 185.000 euro naar 210.000 euro. Het investeringskrediet 

voor de eerste vier jaren is 3.541.000 euro in plaats van 2.926.000 euro exclusief Btw. 

 

 

Vraag 2 

Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, dienen de bedragen in het beslispunt 4 van het Raadsvoorstel te 

worden aangepast door over 2024 t/m 2026 ten laste van het begrotingssaldo jaarlijks structureel lagere lasten 

beschikbaar te stellen van € 32.000 naar respectievelijk € 152.500 (2024), € 152.500 (2025) en € 154.000 

(2026). 

Is deze constatering juist? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord vraag 1. 

In het raadsvoorstel worden bij beslispunt 4 de structurele lasten beschikbaar gesteld tot 2026. Hier verandert 

niets in. 
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Vraag 3 

Kan de raad een nieuwe bijlage Financieel perspectief routekaart 2022-2045 ontvangen – bij voorkeur in Excel - 

n.a.v. bovenstaande vragen waarbij ook de cumulatief structurele lasten t/m jaar 2045 worden aangepast? 

 

Antwoord: 

Zie de Dagmail, via het RaadsInformatieSysteem kunnen wij geen Exceldocumenten delen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Léon van Dun, Dorpsbelangen West Betuwe 
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