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Overzicht technische vragen en antwoorden – Collegewerkprogramma 2022-2026 en Programmabegroting 2023 

Openbare technische vragen van (burger)raadsleden van de gemeenteraad van Sliedrecht die betrekking hebben op agendapunt 4 'Algemene beschouwingen 

/ Collegewerkprogramma 2022-2026 en Programmabegroting 2023' van de besluitvormende vergadering van dinsdag 8 november 2022.  
 

Fractie d.d. 
vraag 

d.d. 
antw.  

PFH Vraag Antwoord 

PRO Sliedrecht  26-10-
2022 

  Begroting - Sliedrecht Buiten 
(bijlage 6) 
Graag ontvangen wij voorlopig 
schetsontwerp 1 en andere stukken van 
deze avond 

Er is een link vermeld in "bijlage 6 – Toelichting beslispunt 6 – 
1e BWN". Hieronder deze link: 
 

 https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Plann
en_en_projecten/Sliedrecht_Buiten_Stationspark_III 

PRO Sliedrecht  26-10-
2022 

  Begroting - Sliedrecht Buiten 
(bijlage 6) 
Welk investeringsbedrag hoort hier bij en 

met welke afschrijvingstermijn is hierbij 
gerekend 

Het totale investeringsbedrag bedraagt zo'n € 16,3 miljoen. De 
componenten worden afgeschreven conform regelgeving 
(variërend van 15-40 jaar). 

 

PRO Sliedrecht 26-10-
2022 

  Begroting - Sliedrecht Buiten 
(bijlage 6) 

Met welke bedragen is gerekend bij de 
bijdrage van de toekomstige gebruikers.  

Deze informatie wordt nog niet verstrekt, omdat deze informatie 
inzicht in de afweging van strategische belangen en de 

financiële standpunten die de gemeente daarbij inneemt geeft. 
Deze gegevens kunnen voor marktpartijen en 
vastgoedeigenaren van belang zijn en kunnen daarmee de 

positie van de gemeente schaden.  
 

PRO Sliedrecht 31-10-
2022 

  Begroting  
Wat is equivalent van 1% OZB?  

Een extra verhoging van de OZB met 1% procent komt overeen 
met een bedrag € 40.000. hiervan is € 23.000 gerelateerd aan 

woningen en € 17.000 gerelateerd aan het niet-woningen.  
 
 

PRO Sliedrecht 31-10-
2022 

  Begroting 
Wat is het bedrag van de gemeentelijke 

uitkering in 2021 en 2022 en 2023? 

De 'gemeentelijke uitkering' is geen officiële term. Wanneer het 
verwijst naar de geraamde OZB inkomsten, dan verwijzen wij 

naar pag. 48 van de B2023. Daar staat een tabel met de 
gemoeide OZB opbrengsten voor de genoemde jaren.  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sliedrecht.nl%2FWonen_omgeving%2FOmgeving%2FPlannen_en_projecten%2FSliedrecht_Buiten_Stationspark_III&data=05%7C01%7Cavs.breur%40sliedrecht.nl%7Ce9f95a5908b74654855708dab8a636f0%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638025321284742983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKA2J8%2BNSSQNgEBnSuNBJNR9S5oRWprceVzJPhsf1lo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sliedrecht.nl%2FWonen_omgeving%2FOmgeving%2FPlannen_en_projecten%2FSliedrecht_Buiten_Stationspark_III&data=05%7C01%7Cavs.breur%40sliedrecht.nl%7Ce9f95a5908b74654855708dab8a636f0%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638025321284742983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKA2J8%2BNSSQNgEBnSuNBJNR9S5oRWprceVzJPhsf1lo%3D&reserved=0
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Wanneer het verwijst naar de algemene uitkering dan verwijzen 
wij naar pag. 98 van de B2023 waar onder het programma 
Financien van Sliedrecht de opbrengsten van de algemene 

uitkering genoemd staan voor de betreffende jaren.  
 

PRO Sliedrecht 02-11-
2022 

  Begroting 2023 / 1ste wijziging 
begroting 

Hebben de investeringen uit de 1ste 
begrotingswijziging invloed (negatief / 
positief ) op de in de begroting genoemde 

te behalen indicatoren ? 

De indicatoren worden niet gewijzigd door het CWP. Daar waar 
indicatoren streefcijfers aangeven, kan worden gezegd dat deze 

makkelijker zullen worden gerealiseerd als het CWP wordt 
uitgevoerd.  
 

De investeringen m.b.t. het CWP hebben geen invloed op de 
beleidsindicatoren.  
 

De begrotingswijziging kent een tiental onderdelen. De mutaties 
2 (Sliedrecht Buiten), 3 (IKC Valkweg) en 4 (Parallelweg / 

Leeghwaterstraat) gaan over kapitaallasten als gevolg van 
investeringen (waarvoor het krediet nog moet worden 
aangevraagd/gevoteerd). Deze kapitaallasten verlagen de 

structurele exploitatieruimte. Het effect op andere financiële 
indicatoren is daarom nihil. Op het moment dat de kredieten 
worden aangevraagd/gevoteerd zal er waarschijnlijk ook 

aanvullend geleend moeten worden, dat heeft een effect op de 
schuldquote (percentage neemt toe). 
 

PRO Sliedrecht  31-10-

2022 

  Begroting 

In de kadernota van september 2020 was 
de bestemming van de Eneco gelden 
opgenomen voor de plannen rondom 

“koers 2030” 
Deze bedragen waren opgedeeld in 
verschillende “potjes”, die over een aantal 

jaren zouden worden uitgegeven. graag 
ontvangen wij de stand van deze 
“fondsen”,  en de status in de begroting 

of het opgenomen zijn als voorzieningen 
of reserves. 

Zie hiervoor bijlage 5. De eerste tabel in deze bijlage bevat de 

verdeling zoals die vanuit de 'potjes' nog beschikbaar was op 
31-12-2021. Vanuit eerder genomen raadsbesluiten bevat de 
tweede kolom de nog begrote onttrekkingen uit deze 'potjes' 

vanaf 01-01-2022. Vanuit het restant van € 10,9 miljoen wordt 
vervolgens in het memo de stap gemaakt naar de reserve Koers 
2030.  

 
In de tabel is per abuis een verwisseling van tekens ontstaan, 
maar het resterende totaal van € 10,9 miljoen is juist 

weergegeven. Voorzieningen worden niet gebruikt in relatie de 
Eneco gelden.   
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Onderstaand de juiste tabel aangevuld met twee kolommen met 
daarin het verloop van de beginstand naar de stand 31-12-2021, 
als antwoord op het tweede deel van de vraag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Beginstand

Reserve

Gerealiseerd 

in exploitatie 

2020/2021

stand 

Reserve

31-12-21

Goedgekeurde 

onttrekkingen 

exploitatie

Nog 

beschikbaar 

in reserve

Ruimtelijk vernieuwingsfonds 7.500 -843 6.657 -1.707 4.950

Dorpsfonds 3.100 -627 2.473 0 2.473

Vastgoedfonds 4.000 0 4.000 -746 3.254

Sliedrechters schuldenvrij en actief* 1.000 0 1.000 -1.000 0

Uitbreidingbegraafplaats 5.400 -5.400 0 0 0

Herfinanciering leningen 2.020 -1.759 261 0 261

23.020 -8.629 14.391 -3.453 10.938

* In de beginstand was deze miljoen nog onderdeel van herfinanceringen leningen, waarvoor € 3,0 miljoen was gereserveerd. 


