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LS.

Zoals afgesproken nog de technische vragen in het kader van het raadsvoorstel Smart Delta 
Drechtsteden zoals behandeld op 27 september.

De vragen liggen in het verlengde van de op 14 september gestelde vraag: “Graag zouden wij een 
beleidsrijke begroting, dan wel resultatenrekening, van Smart Delta Drechtsteden ontvangen. Met 
beleidsrijk bedoelen wij dat de posten ten minste zijn uitgesplitst op het niveau van de posten uit het 
grootboek." 

De hierop volgende technische vragen luiden:

Kunnen wij de financiële rapportage ontvangen die penvoerder gemeente Dordrecht 
maakt van het project Smart Delta Drechtsteden, t.b.v. haar eigen verantwoordingscyclus.

Aangevuld met een rapportage op de punten:

Hoeveel wordt er per thema nu uitgegeven aan eigen personeelskosten en hoeveel 
aan ingehuurde professionals?

Een urenoverzicht van ingezette lokale ambtenaren per thema en per gemeente?

Is het juist dat deze ureninzet financieel wordt verantwoord als “personeelskosten” 
of gaat het hier om out-of-pocket kosten?

Hoeveel wordt er per thema besteedt aan onderzoeksbureaus en dergelijke?

Welke bedragen worden per thema besteed aan lobbyisten?

In de ontvangen documentatie wordt gesteld dat de projectbegroting van 2022 is 
geïndexeerd met 4,9% naar een begrotingsbedrag van 4,49 miljoen in 2023. Hier wordt 
een onderbesteding uit 2021 aan toegevoegd om te komen tot een budget van 4,7 
miljoen. Het verschil van 256k is niet begroot maar wel gereserveerd als budget. Wat is 
het doel van het projectmanagement hiermee?
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Indien deze rapportages inhoudelijk nog niet te leveren zijn door de penvoerder: op welke 
termijn kan een beleidsrijke begroting dan wel verantwoording worden geleverd (bij 
voorkeur op reeds geplande tussenrapportage momenten).

Met vriendelijke groet,

Jan Pieter Verweij


