
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Vragensteller: Robert Kooijman (ChristenUnie)  

 Onderwerp/vergaderstuk: Eerste Begrotingswijziging 2023  

 Vergaderdatum: 18 oktober 2022 

 Portefeuillehouder: Kees van der Duijn Schouten 

 Datum indiening vraag: 18 oktober 2022  

 Datum ontvangst antwoord: 18 oktober 2022 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Kwijtschelding (minimabeleid) wordt niet meer als onderdeel van kostprijs voor de rioolheffing en 

afvalstoffenheffing opgenomen. Daardoor wordt nu een extra last van € 205.000 opgenomen 

binnen programma 9.  

Hoort dat dan niet thuis onder programma 6 bij de inkomensregelingen? 

Antwoord 1 

Er wordt geen extra last opgenomen. De mutatie betreft het wegvallen van inkomsten in 

programma 8 (niet 9 zoals door u genoemd). 

Vraag 2  

Er is een stelpost van 3.5 miljoen per jaar opgenomen, alleen voor het opvangen van 

prijsstijgingen binnen de programmabudgetten. En een stelpost van € 350.000 voor de 

bouwkosten van reeds geraamde projecten.  

Hoe is de verantwoording van het toepassen en gebruik van deze stelpost geborgd binnen de 

organisatie? En hoe past dit binnen de financiële verordening van 2017?  

Antwoord 2 

De verantwoording borgen wij via de reguliere P&C documenten of eventueel via separate 

voorstellen. Dit sluit aan bij de financiële verordening van 2017. 



Vraag 3 

Er worden diverse investeringskredieten aangevraagd voor 2023. In de vorige collegeperiode 

hebben we voor diverse (grote) investeringen een kapitaallastenreserve in het leven geroepen 

vanuit de toen verkregen Enecogelden.  

Wordt deze reserve al volledig uitgenut?  

Antwoord 3 

Tot op heden zijn er nog geen boekingen ten laste van deze reserve gedaan. 

Vraag 4 

Er wordt voor diverse nieuwe investeringsprojecten al krediet aangevraagd. De ervaring is dat veel 

investeringsprojecten uitgesteld worden en een jaargrens passeren.  

Kunnen we niet beter eerst de projecten uitvoeren waar al geld voor beschikbaar is gesteld en 

bijv. alleen een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen? Hoe zeker is het dat de genoemde 

projecten ook in 2023 uitgevoerd gaan worden?  

Antwoord 4 

De investeringsplanning is opgesteld met de kennis van nu en afgestemd op de beschikbare 

capaciteit. Deze planning kan beïnvloed worden door autonome ontwikkelingen. 


	Algemene informatie
	Vragen en antwoorden
	Vraag 1
	Vraag 2
	Vraag 3
	Vraag 4


