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Vragen over het besluit begrotingswijzigingen 2014-5

Geachte leden van de raad,
In de vergadering van de raadcommissie van Wonen & Ruimte van 1 december 2014 en in de
raadscommissie van Bestuur, Middelen & Economie van 4 december 2014 zijn vragen gesteld
over het besluit begrotingswijzigingen 2014-5.
De volgende vragen werden er gesteld;
Over referentienummer 1 Medegarantstelling treinschuttle Malmö vraag van mevrouw
Hoogeveen
Vraag 1: 'Klopt het jaartal 2016?'
Antwoord: Ja het jaartal 2016 klopt. Begin 2016 wordt de eindbalans opgemaakt en zal een
eventuele afrekening tussen de provincie en de gemeenten plaatsvinden.
-

Over recap vraag van mevrouw Hoogeveen
Vraag : 'Ten gunste van de algemene middelen, klopt dat kort streepje?'
Antwoord: Ja, dit geeft aan dat alle beoogde begrotingswijzigingen worden gedekt. Er zijn
geen collegebesluiten genomen waarin iets ten gunste of ten laste wordt gebracht van de
algemene middelen.
-

Gemeente Emmen,

9 december 2014, blad 2
Over referentienummer ii Aanleg multifunctioneel speelveld (MFS) Oranjedorp vraag van
mevrouw Hummel
Vraag : 'Voldoet dit aan de criteria om te dekken uit de reserve stedelijke vernieuwing?'
Antwoord: Ja, het voldoet aan de criteria om het te dekken uit de reserve stedelijke
vernieuwing. In de nota reserve en voorzieningen vastgesteld bij de begroting 2015 staat het
volgende over de onttrekkingen uit de reserve stedelijke vernieuwing; aanwendingen dienen
ter verbetering van de ruimtelijke fysieke kwaliteit van dorpscentra om zo het woon en
leefklimaat in wijken en dorpen ter verbeteren.
-

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend, /
We udr Fit anciëi Ç2iren en handhaving
,
/ J. otter

