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Vragen en antwoorden

Vraag 1

Het saldo van de 1e Begrotingswijziging 2023 na de mutaties van het Collegeprogramma 

(€4.968.500) komt niet helemaal overeen met Saldo Collegeprogramma (€5.018.500) in de brief 

Integraal beeld […] collegeprogramma. Wat is hiervan de reden? 

Antwoord 1

In de 1e wijziging is in Programma 9 punt 246 ‘Gevolgen kostprijsdekkende huur in beeld brengen’ 

van € 50.000 toegevoegd. Deze post is abusievelijk niet in de telling van de 1e begrotingswijziging 

meegenomen. Het totaal van programma 9 moet dus € 270.000 in plaats van  € 220.000.

Vraag 2

Is de stelpost van 3.5 mio per jaar, genoemd bij 248.2, alleen bedoeld voor het opvangen van 

prijsstijgingen binnen de programmabudgetten voor het in het nieuwe Collegeprogramma 

gepresenteerde beleid, of kan hier ook nieuw beleid mee worden gefinancierd? 

Antwoord 2

Dit is bedoeld voor het opvangen van prijsstijgingen van de totale begroting, inclusief beleid uit het

Collegeprogramma. Het is niet bedoeld voor aanvullend nieuw beleid.



Vraag 3 

Waar is de hoogte van de bedragen van de stelposten ‘stijging van kapitaallasten’ en ‘prijsstijging 

van de programmabudgetten’ van respectievelijk € 350.000 en van 3.5 mio per jaar, genoemd bij 

248.1 en 248.2, op gebaseerd? 

Antwoord 3

- In de begroting is al rekening met een indexering van de programmabudgetten van 2,2% ad. 

€ 1.150.000. Om ca. 7% extra inflatie op te vangen wordt structureel € 3.500.000 

gereserveerd.  Hiermee verwachten wij voldoende financiële ruimte te hebben om de 

prijsstijgingen op te vangen.

- De prijsstijgingen van de (afschrijvingslasten van de) investeringen. De totale 

investeringsportefeuille bedraagt ca. € 100 miljoen. Uitgaande van een afschrijvingstermijn 

van 30 jaar en prijsstijging van 10% is afgerond een structurele stijging van de 

afschrijvingslasten met € 350.000.

Vraag 4

Wat is de reden dat de stelposten ‘stijging van kapitaallasten’ en ‘prijsstijging van de 

programmabudgetten’ ook worden opgenomen voor 2024, 2025 en 2026?

Antwoord 4

Wij gaan er van uit dat de prijsstijgingen structureel van aard zijn.
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