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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES WEST BETUWE => P&C Producten. 
 

AAN DE GRIFFIE (griffie@westbetuwe.nl) inleveren UITERLIJK 26 juni 2020, vóór 12.00 uur. 
 

 

De 1e  kolom: (J)aarrekening; (B)estuursrapportage; (P)erspectiefnota 

 
 

Stuk Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Organisatie Pfh. 

  Vul in 

Partij + 

nr. 

(J)aarrekening 2019    

J  DB 01 

lvd 

 

Verbonden partijen 

Vanaf blz. 91 

In de kolom financieel belang staat niet altijd inge-

vuld wat het werkelijk eigen vermogen en vreemd 

vermogen is per 31 dec. 2018 en 2019. Dit ontbreekt 

o.a. bij;  

 Avri  

 Natuur- en Recreatieschap Lingegebied  

 Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal  

 Merwede Lingelijn B.V. Li  

 

Wat is de reden dat dit niet vermeld staat? 

Van een aantal verbonden partijen waren en zijn de jaarstukken niet 

tijdig ontvangen. Inmiddels heeft een actualisatie plaatsgevonden 

van de gegevens die zijn aangeleverd.  

Diverse. 

J  DB 02 

lvd 

Meerjarenprognose Grondex-

ploitatie blz. 10 

In de auditcommissie in juni 2019 heeft Deloitte aan-
gegeven dat vanuit de planning grondverkopen voor 
2019 een enorme ambitie spreekt met een beoogde 
verkoop van € 19 mln. De jaren 2020 en 2021 zijn 
gematigder ingeschat op € 9,5 mln. en € 8 mln. De-
loitte merkte op dat o.b.v. de in het afgelopen half-
jaar 2019 gerealiseerde verkopen het onwaarschijn-
lijk zou zijn dat die geplande verkopen in 2019 nog 
gehaald gaan worden.  
Uit de bijlage Meerjarenprognose Grondexploitatie 

blz. 10 kan ik niet ontleden wat het werkelijke bedrag 

aan grondverkopen is geweest over geheel 2019.  

 

Kan dat alsnog als informatie toegevoegd worden? 

 

 

 

 

 

 

 

Niet invullen. 
Omschrijving

Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Werkelijk

2019

Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid 6.358.980 6.877.762 105.000

Bedrijventerrein Homburg Noord 287.854 216.738 0

De Plantage Meteren 3.863.310 5.951.346 6.268.072

Slingerbos Ophemert 0 506.429 0

Molenblok Varik 281.716 0 2.181

Haaften Noord 333.575 376.898 203.317

Klingelenberg Noord Tuil 249.600 0 0

Mackaylaan Ophemert 0 355.545 0

De Eng II Asperen 0 568.000 0

Herwijnen-Oost 1.029.148 2.540.355 178.547

Het Hoge Land III 0 404.601 979.280

Achter het Dorpshuis Spijk 0 219.677 0

Centrumplan Vuren 0 750.000 0

Totaal grondverkopen 2019 12.404.183 18.767.351 7.736.397
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   (B)estuursrapportage 

2020 

   

B  DB 01 

lvd 

Financiële risico’s 

Blz. 37 

Op deze bladzijde staan de risico’s vermeld m.b.t. de 

cijfers jaarrekening 2019. Abusievelijk zijn daar de ri-

sico’s vermeld uit de concept jaarrekening versie 

van 19 mei jl. 

 

Dat dient te worden aangepast. 

 

 

Niet invullen. 

   (P)erspectiefnota    

 

P  DB 01 

lvd 

Financiële uitgangspositie 

Blz. 10 

Op blz. 10 staat ten onrechte vermeld dat we in 

2021 een positief saldo hebben van 2,2 miljoen 

euro. Dit moet 2,9 miljoen euro zijn. 

 

Dat dient te worden aangepast. 

 

Er is een addendum opgesteld die, via de griffie, al aan de raad is ge-

stuurd. 

 

  

Niet invullen. 

P  DB 02 

lvd 

Doelen begroting 2021 

Blz. 9 

Op blz. 9 staat Realiseren van het uitvoeringspro-
gramma, zoals 
dat is opgenomen bij de vaststelling van de 
woonvisie (2020). Maar de woonvisie is nog 

steeds niet vastgesteld omdat deze nog niet is 

voorgelegd aan de raad. Ook het woningbehoef-

tenonderzoek ontbreekt nog steeds.  

 

Is aan te geven wanneer het behoeftenonderzoek 

en de woonvisie naar de raad komt? 

Volgens de Bestuurlijke Agenda 2020 wordt de woonvisie aangebo-

den aan uw raad in het 4e kwartaal 2020. Er ligt momenteel een 

raadsinformatienota aan het college voor over de aanpak en het pro-

ces van de woonvisie. Wij streven er naar deze voor de zomer aan 

uw raad te verzenden.  De cijfers uit het regionale en lokale woning-

behoeftenonderzoek zullen onderdeel uitmaken van de woonvisie. 

Binnen de regio is namelijk afgesproken de cijfers uit het woningbe-

hoeftenonderzoek niet nu al te delen, maar onderdeel uit te laten 

maken van de regionale woonagenda, die in het najaar 2020 moet 

worden vastgesteld.  

 

Hartman 

 

Risicobedrag

ongewogen

x 1.000 euro

2020 2021 2022 2023 2024

Jaarrekening 2019 21.615 12.732 2.160 4.420 5.980 5.980

1e berap 2020 15.995 11.407 596 1.591 2.416 3.241

Risicobedrag gewogen x 1.000 euro


