SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 26 januari 2017.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Afrekening project SALTO A12.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Blijkens mededeling tijdens een onlangs gehouden bijpraatavond is de provincie Utrecht nog steeds
niet bereid gebleken om tot uitbetaling over te gaan van de door u verwachte uitkering van € 3,0 miljoen in het kader van de afrekening van het project SALTO A12. Wat is daar de reden van en is het
denkbaar dat de provincie Utrecht zal besluiten tot een veel lagere of helemaal geen uitkering?
2. Heeft u zich door deze wellicht imaginaire financiële meevaller teveel laten leiden door de raad namelijk op 5 juli 2016 al wel voor te stellen eenmalige investeringen te doen voor een bedrag van in totaal bijna € 2,5 miljoen? Zo neen, was het dan uit hoofde van een voorzichtig financieel beleid niet beter geweest het bedrag van indicatief € 3,0 miljoen voorlopig te duiden als slechts een positief financieel risico voor de gemeente?
3. Bent u met ITH van mening dat het verstandig is deze investeringen voorlopig uit te stellen dan wel
te bevriezen in afwachting van de uitkomst van de afrekening van het SALTO A12?
4. Welke maatregelen heeft u tot op heden genomen richting de provincie omtrent de afrekening van
dit project, welke maatregelen gaat u nog nemen en binnen welke termijn denkt u de gemeenteraad
hierover klaarheid te kunnen verschaffen?
Toelichting: In de Perspectiefnota 2017, door de raad vastgesteld op 5 juli 2016, is een financiële
meevaller van indicatief € 3,0 miljoen inzake project SALTO A12 geboekt en gestort in een gemeentelijke reserve, te weten de algemene beklemde reserve. Eveneens in de raad van 5 juli 2016 is aan deze
algemene beklemde reserve een bedrag van bijna € 2,5 miljoen onttrokken voor het doen van eenmalige investeringen. Het heeft er alle schijn van dat met de onttrekking aan deze reserve geanticipeerd is
op de financiële meevaller van indicatief € 3,0 miljoen. Er is naar ons weten namelijk nog nooit geput
uit deze reserve voor het doen van investeringen. Het is immers een beklemde reserve, geen vrije reserve!
Vorige week zijn raads- en commissieleden in een zogenaamde bijpraatavond onder leiding van de
wethouder Financiën over een aantal actuele kwesties nader geïnformeerd. Daaruit kwam tot onze
verbazing naar voren dat de provincie Utrecht nog steeds niet bereid is gebleken het verwachte bedrag
van indicatief € 3,0 miljoen aan de gemeente uit te keren. Daarover zijn nu al ruim een half jaar gesprekken gaande met de provincie, maar tot op heden zonder enig resultaat. ITH wil nu graag snel weten waar de gemeente Houten aan toe is.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

