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Memo 

Aan : Gemeenteraad 

Van : Rian Hamers/Coen Nuijten  

Afdeling : Interne ondersteuning 

Datum : woensdag 5 juni 2019 

Onderwerp : Technische vraag CDA betreffende de N259 

 

Vraag: 

De CDA fractie wil meer duidelijkheid over de uitgaven inzake de herinrichting N259 (tabel blz 157 

en toelichting blz 158). Ons inziens is er in 2018 rondom de N259 veel gebeurd. Dit zien we niet 

terug in de jaarstukken. Er wordt slechts gesproken over een onttrekking van 37200 euro. De 

verklaring van dit bedrag is: afschrijvingskosten vanuit de dekkingsreserve. Dat is te volgen maar als 

je blz 157 naast bladzijde 55 legt en je pakt de paragraaf inzake de N259 dan kunnen we de 

bedragen niet rijmen met elkaar. Kunt u dit voor ons verduidelijken en wat zijn de daadwerkelijke 

kosten die gemaakt zijn voor de herinrichting N259? 

 

Antwoord: 

Uw conclusie is correct: er is in 2018 veel gebeurd. Van het totale investeringskrediet met een 

totaalbedrag van € 4.067.507 is er tot en met 2018 € 2.761.182 uitgegeven. En dat is voor het 

overgrote deel uitgegeven in 2018).  

 

De onttrekking waar u op doelt (pagina 157) geeft slechts € 37.200. Dat zijn inderdaad de 

afschrijvingslasten over 2018 die we halen uit de bestemmingsreserve herinrichting N259.  

De informatie op pagina 55 heeft betrekking op het investeringskrediet. Dat is de ruimte die de raad 

beschikbaar heeft gesteld voor de herinrichting. Op pagina 157 gaat het over de dekking van de 

afschrijvingslasten. En voor de dekking van deze afschrijvingslasten is een zogenaamde 

dekkingsreserve gevormd. De bedragen komen echter niet exact overeen maar dat komt omdat we 

de toekomstige afschrijvingslasten maar voor + 80% van het netto investeringskrediet dekken.  

 

De bedragen kunt u als volgt op elkaar aansluiten: 

- Het totale krediet bedraagt € 4.067.507. 

- Wij ontvangen een bijdrage van de provincie van € 389.086) 

- Resteert een netto investeringsbedrag  van € 3.678.421 

- Daarvan schrijven we af met een dekkingsreserve (in 25 jaar) € 2.975.000  

- Voor 2018 is € 37.200 onttrokken voor de dekking van de afschrijvingslast voor 2018.  

- Dus resteert in de dekkingsreserve € 2.938.000 

 

 

 

 

 

 


