
 

MOTIE 
 
Datum:  13 juni 2017 
 
Betreft:  Raadsvergadering van 13 juni 2017 
  Agendapunt nr. 5. Vaststelling jaarstukken en decharge 
 
Ondergetekenden, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  16 mei 2017 m.b.t. vaststelling jaarstukken 
en decharge. 
 
overwegende dat: 
x Via de leesmap van 21-02-2017 de raad twee Collegebesluiten over ‘Budgetoverheveling 2016' ter kennisname is 

aangeboden. (2017bis/34-1 en 2017bis/34-2) 
x Naar aanleiding van bovenstaande collegebesluiten Rhenens Belang een aantal vragen (schriftelijk per mail) heeft 

gesteld. Op 20 maart 2017 de vragen zijn beantwoord (schriftelijk per mail). 
x Tijdens de auditcommissie van 23 mei 2017 aan de accountant om mening is gevraagd  m.b.t. de beantwoording 

van een aantal vragen. Dit betreft:  
 Vraag: 

 De PSD is dus geld dat over is van voorgaande jaar (omdat het nog niet uitgevoerd is of andere redenen) en 
overgeheveld worden naar het nieuwe jaar. Waarbij bedragen niet altijd direct zijn gekoppeld aan een 
activiteit. Klopt dit? 
Antwoord: 
Dat klopt. Voor een deel van het geld (ongeveer € 100k) zijn al concrete activiteiten benoemd, zoals het Taalhuis 
en project Dr. Wallerstraat. Het restant wordt voor het grootste deel ingezet voor activiteiten, die voortvloeien 
uit de netwerken en trajecten van het programma en daar waar nodig soms voor de inhuur van specifieke 
expertise of ondersteuning.  

 Vraag:   
 Is er geen raadsgoedkeuring (voorstel) nodig omdat dit PSD afwijkt van de ‘spelregels’? 
 Antwoord:  

Omdat de overheveling voor het programma sociaal domein niet geheel aan de ‘spelregels’ voldoet is bewust 
gekozen voor twee collegebesluiten ten aanzien van de budgetoverheveling zodat dit ook transparant in beeld is 
voor de raad. Het voorstel raakt het grijze vlak. Toch is er gekozen voor een collegebesluit omdat het gezien 
wordt als budgetoverheveling. 

x De accountant aangegeven heeft dat dit via een raadsvoorstel geregeld had moeten worden in plaats van alleen ter 
kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Dit kan achteraf gedaan worden middels een motie op de 
jaarrekening 2016 

x Deze transparantie zeer gewaardeerd wordt.  
 
 verzoekt de raad: 
In te stemmen met besluit zoals genomen in voorstel college 2017bis/34-1 en 2017bis/34-2 m.b.t. Budgetoverheveling 
2016'.  
 
verzoekt het college: 
Besluiten m.b.t. Reserve Budgetoverheveling die afwijken van Nota Reserves en Voorzieningen middels een 
raadsvoorstel of via P&C-cyclus ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van Rhenens Belang 
Rhenen, 13 juni 2017 
 
SGP PCR VVD CDA 

 
CU PvdA D66 Nieuw Democraten 

 
 
 

 


