Aan de leden van de gemeenteraad

OCSW
Weert, 18 januari 2021

Onderwerp

: Beantwoording vragen van Dhr. Wiezer (VVD)

Geacht raadslid,

Per mail heeft dhr. Wiezer een drietal vragen gesteld, in onderstaande brief worden deze
vragen beantwoord.
Vraag 1.
De 3 genoemde organisaties ontvingen al resp. € 25.000,- € 171.000,- en € 315.000,aan provinciale middelen.
Zijn de middelen die nu benoemd worden in het raadsvoorstel ‘matchingsgeld’ en van
invloed op de provinciale middelen ?
Het raadsvoorstel geeft niet aan wat de consequenties zijn wanneer de raad anders
beslist dan in het raadsvoorstel wordt voorgesteld.
Antwoord:
De provincie stelt de subsidie vast op basis van maximaal 35 % van de totale begroting.
Als wij niet meefinancieren heeft dit invloed op de totale begroting en dus op de
vaststelling van de provincie.
Vraag 2.
Alle 3 de organisaties vragen subsidie aan onze gemeente voor slechts 1 jaar, het jaar
2021.
Waarom voorziet het raadsvoorstel in een beschikbaarstelling van subsidie voor 2021 én
2022 ?
De organisaties vragen daar niet om, én de raad heeft met de behandeling van de
begroting afgesproken kritisch te zullen zijn op de uitgaven voor 2022.
Antwoord:
De organisaties hebben een projectplan ingediend voor 2 jaar, daarom is bij de
prioriteiten een prioriteit ingediend voor deze 2 jaar. Dat wil zeggen dat de aanvraag voor
2022 hetzelfde is als de aanvraag voor 2021 (zie de begrotingen).
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Vraag 3.
Beslispunt 4 ; U vraagt om € 105.000,- uit de begroting 2021 te halen ten laste van
prioriteit 19 cultuurbeleid voor de activiteiten in 2021 en 2022.
Waarom wordt de € 105.000,- niet gesplitst voor het begrotingsjaar 2021 en 2022 ?
Antwoord:
Het betreffende budget van de prioriteit is geraamd in 2021 en 2022 op € 52.500 per
jaar. De begroting met deze prioriteit is vastgesteld. Uiteraard geldt, zoals voor alle
bedragen uit de jaarschijven 2022 en verder van de begroting 2021, het
begrotingsvoorbehoud. De nieuwe begroting 2022 moet in november 2021 formeel
vastgesteld worden voordat daadwerkelijk over het bedrag 2022 beschikt kan worden.

Met vriendelijke groet,

Hans Jansen
hoofd afdeling OCSW

