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Memo  

Aan  : Leden van de Raad 

Van  :  College van Burgemeester en Wethouders 

Datum  : 27 oktober 2020 

Betreft  : Beantwoording vraag raad September circulaire 2020 

Zaaknummer : L257798 

 
 
Vanuit de raad zijn vragen gesteld over het raadsvoorstel “September circulaire 2020 ”. De vragen en de 
beantwoording worden in dit memo weergegeven. 
 
Vragen: 
In het voorstel over de september-circulaire staat:  positieve resultaten voor de jaarschijven 2020 en 

2021 toe te voegen aan de algemene reserve met aangewezen bestemming ten behoeve van 

incidentele bekostiging van continuering van projecten voor het jaar 2022; 

1a) Graag willen wij weten welke projecten nu precies bedoeld worden en voor welke uitgaven in 2022.  

1b) Tevens willen wij dan weten wat daardoor de nieuwe totaalresultaten voor 2022 (en 2021-2024) 

worden. 

2) Daarnaast willen we weten hoeveel het kost om in 2021 weer een deel van de hondenbelasting af te 

schaffen opdat deze conform het besluit in 2029 is afgeschaft (dus 1/8 e deel?). 

Beantwoording vragen: 
1a) Er zijn een aantal taken die we uitvoeren voor onze inwoners die tot en met 2021 incidenteel zijn 

begroot, maar die we als college graag structureel willen maken. Ze zijn bij de kaderbrief 2021 niet 

structureel gemaakt gelet op het financieel perspectief en met het oog op de prioriteitstellingsdiscussie. 

Deze zaken zijn van grote meerwaarde voor de samenleving en we verwachten problemen als we 

hiermee stoppen in 2022 en mogelijk, na de verkiezingen in 2023, weer verder willen met deze 

onderwerpen. Om geen onomkeerbare besluiten te nemen en deze taken stil te zetten, willen we de 

incidentele dekking voor deze onderwerpen verder doortrekken in 2022. Het betreft de onderstaande 

projecten. 

Onderdeel scenario 2 kaderbrief 2021: 

 VVE 

 Energietransitie  

 Warmtetransitie inclusief uitvoering RES 

Aanvullende incidentele wensen: 

 Recreatie en toerisme  

 Geldloket  

 OOV tijdelijke formatie-uitbreiding 

Aanvullende structurele wensen (n.a.v. vraag raad): 

 Afschaffen hondenbelasting 
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1b) Dat is nu nog niet bekend, omdat de benodigde budgetten van deze projecten nog niet helemaal 

duidelijk zijn. Dit wordt wel duidelijk bij de kaderbrief 2022. Tijdens de besluitvorming over de kaderbrief 

2022 kan een integrale afweging plaats vinden. 

 

2) Dit kost € 22.500,- structureel, gebaseerd op het begrootte bedrag van € 180.000 gedeeld door de 

nog resterende 8 jaar. In het geval dat deze korting alsnog doorgang zou vinden voor 2021, dan zal  

in het amendement structurele financiële dekking voor dit bedrag moeten worden aangewezen. 

De positieve resultaten uit de september circulaire betreffen een incidentele dotatie en zijn hierdoor niet 

geschikt om structurele kosten mee af te dekken.  

 

 


