
 

 

Schriftelijke vraag 
(art. 27 RvO commissie) 

 

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken 
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl 

  

Nummer (in te vullen door griffie) 12.50569 

Datum ontvangst raadsgriffie 
(in te vullen door griffie) 

13 november 2012 

Datum maandag 12 november 2012 

Vraag wordt gesteld aan College 

Naam vragensteller A vd Sande 

Verzocht wordt de volgende 

vraag (vragen) te beantwoorden 

Gevolgen aannemen amendement uitstel vestingwallen Tholen 

1. In hoeverre lopen we (wellicht) subsidie mis nu tot uitstel tot 2017 
is besloten? 

2. Welke besparing en financiële ruimte levert uitstel nu op in de 
begroting 2013 en volgende jaren? 

3. Kan het college aangeven hoeveel werkgelegenheid met een 

dergelijk project gemoeid is? 

Toelichting  (indien nodig) 

Op 8 november jl. is het amendement door een nipte meerderheid in 

de raad aangenomen. 
Hoewel het logisch is dat in deze tijd van financiële krapte en 

onzekerheid voorzichtig omgegaan wordt met uitvoeren van 

projecten, willen we aan de andere kant ook "investeren" in het stadje 
Tholen. Het is bekend dat onze fractie vooral een positieve 

ontwikkeling van de binnenstad voor ogen staat. 

  

Antwoord van college/ 
burgemeester indien schriftelijk 

antwoord wordt gegeven * 
(in te vullen door afdeling) 

1.  
Hoewel er tot uitstel is besloten, zijn wij voornemens om in 2013 toch 

een subsidieaanvraag op grond van een nieuw EU-subsidieprogramma 

"Horizon 2020" in te dienen. Nadat de subsidievoorwaarden volledig 
en definitief bekend zijn, bereiden wij een aanvrage voor. Inmiddels is 

bekend dat projecten tot 50% van de subsidiabele kosten voor een 
subsidie in aanmerking komt. De verwachting is dat de subsidie vanaf 

2014 beschikbaar komt. Als dit percentage aan ons project toegekend 

zou worden, leidt dit tot een ander, aanzienlijk lager aandeel van de 
kosten dat voor rekening van de gemeente moet worden genomen.  

Aan de hand van de subsidievoorwaarden (o.a. de voorwaarde binnen 
welke termijn de werkzaamheden geraliseerd moeten worden) zullen 

wij de gemeenteraad te zijner tijd met nadere voorstellen benaderen.  

2. 
Wanneer de werkzaamheden niet uitgevoerd worden, en er derhalve 

geen kosten gemaakt en gedekt behoeven te worden, wordt er 
daarvoor geen geld onttrokken aan de algemene reserve vrij 

besteedbaar en blijft dit geld beschikbaar voor andere doelen. In de 
Kadernota 2013 (zie pagina's 25 en 26) was daarvoor geraamd: 2014: 

€ 20.000 en 2015: € 19.000. Na 2016: eenmalig nog € 362.500.  

Wanneer genoemde bedragen in de genoemde jaren in de algemene 
reserve vrij besteedbaar blijven (dus niet voor een ander doel 
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aangewend worden), ontstaat een (tijdelijk) financieringsvoordeel ten 

gevolge van lagere rentelasten.  

Er ontstaat een andere situatie als de gemeente een subsidie 
toegekend krijgt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Die 

situatie wordt te zijner tijd door ons college aan de raad voorgelegd.  
3. 

Op basis van de opgestelde kostenraming wordt geschat dat het 

totaalproject ongeveer 12.000 (in- en externe) werkuren omvat. Een 
substantieel deel van de werkzaamheden wordt in eigen beheer, door 

de afdelingen Openbare Werken (voorbereiding) en Gemeentebedrijf 

(uitvoering) verricht. Een deel van de uitvoering behoort tot de 
reguliere werkzaamheden  

Datum beantwoording 
(in te vullen door afdeling) 

19 december 2012 

  

Ingeleverd bij de griffie 
(in te vullen door griffie) 

19 december 2012 

 

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering 
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