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Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2013

Geachte leden van de raad,
Bijgaand treft u ter informatie aan de financiële maandrapportage DPE Next tot en met maart 2013,
waarvan ons college kennis heeft genomen.
In de maandrapportage DPE Next tot en met maart 2013 is de totalefinancieringsbehoefteDPE
Next tot en met eind maart 2013 van C 24.375.712 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van
eenfinancieringsoverschotvan C 3.194.894 per ultimo maart 2013, in relatie tot de door de
gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal C
18.570.606 tot en met maart 2013 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal C
7.200.000 en de provinciale lening van C 1.800.000 tot en met maart 2013.
Wij hebben besloten op basis van hetfinancieringsoverschotDPE Next per 31-3-2013 van
C 3.194.894 en conform ons besluit van 16 april 2013, betreffende de financiële maandrapportage
bestedingen DPE Next tot en met februari 2013, het opschorten van de voor april 2013
voorgenomen reguliere betaaltermijn van C 1.754.008 en de voor april 2013 geplande (ie) termijn
van de overeengekomen bijdrage in bomen en planten van C 833.333, in afwachting van een
geactualiseerd bestedingsplan DPE Next 2013, te handhaven.
Daarnaast hebben wij besloten, gelet op het financieringsoverschot DPE Next per 31-3-2013 van C
3.194.894 en de te verwachten ontwikkelingen in de komende periode, de geplande betaaltermijn
voor de maand mei 2013 ad. C 1.754.008 en de (2 ) termijn van de
e

overeengekomen bijdrage in bomen en planten van C 833.333 tot nader order op te schorten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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