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Tussenrapportage 2022, blz.5. Stelpost Ambities uit de Samenleving. 
€29.600 wordt aangewend ter dekking van de rentelasten van die 25 miljoen lening die in maart is aangegaan. 
Dit wordt zo niet omschreven in de Raadsmededeling overeenkomst geldlening 25 miljoen RD2200061. 
Daar staan zelfs helemaal geen rentekosten ingevuld voor 2022. 
 
Enkele vragen hierbij: 
•Waarom is toen het bedrag van €29.600 niet genoemd als rentelasten van deze lening en nu wel? 
Antwoord: 
We zijn uitgegaan van het aflossingsschema van NWB Bank. Hierin staat dat de berekende rente vanaf het jaar 
2023 zal worden gefactureerd en dat is medegedeeld in de raadsmededeling RD2200061.  
De rentelasten dienen toegerekend worden aan het jaar waarop ze betrekking hebben en dat is dan vanaf 2022. 
Dit betekent de volgende rentelaten per jaar: 

 

•Is het bedrag van €29.600 genoeg voor de gehele dekking rentelasten van deze lening voor de periode 2022? 
Antwoord:  
Het saldo van € 29.600 is niet voldoende om deze rentekosten te dekken uit de stelpost ambities uit de 
samenleving.  

•En zo nee, hoeveel rentelasten zijn dan wel nodig voor de periode 2022 en van waar uit de begroting komt dan 
dit verschil? 
Antwoord: 
De berekende rente voor 2022 is € 57.427. Omdat wij verwachten de geldlening in 2022 niet te zullen gebruiken, 
gaan wij ervan uit dat we overige rentelasten van € 27.827 kunnen opvangen middels extra rente inkomsten 
binnen de begrotingspost Treasery.   

Inmiddels heb ik al aardig wat tabellen van de Stelpost Ambities uit de Samenleving voorbij zien komen, dat het 
totaal niet meer overzichtelijk is.  
Mijn vraag: 
•Kan ik óf een totaaloverzicht ontvangen van begin- tot eindmoment van deze stelpost, óf alle overzichten die 
beschikbaar zijn? 

Antwoord: 

 
 
 

Stelpost: Ambities uit de samenleving 2022 2023 2024 2025 2026 Raadstuk
Claim: financieringskosten geldlening 25 
miljoen

-57.427€      -198.650€    -328.800€  -321.950€  -315.100€  Raadsvoorstel WVG

Stelpost: Ambities uit de samenleving 2022 2023 2024 2025 Raadstuk
Beginsaldo 650.000€     900.000€     900.000€    900.000€    900.000€    Meerjarenbegroting 2021-2024
Claim kapitaallasten: beveiliging 
gemeenschappelijke accommodaties

-12.000€      -12.000€      -12.000€     -12.000€     -12.000€     Meerjarenbegroting 2021-2024

Claim kapitaallasten: Herrichting milieustraat -36.000€      -36.000€      -36.000€     -36.000€     -36.000€     Meerjarenbegroting 2021-2024
Claim kapitaallasten: GVVP -83.000€      -83.000€      -83.000€     -83.000€     -83.000€     Raadsbesluit GVVP; BM2006231
Claim kapitaallasten: Atletiekbaan -18.000€      -18.000€      -18.000€     -18.000€     -18.000€     Raadsbesluit atletiekbaan; RD2100006
Claim levenbos -99.400€      -€              -€             -€             -€             Raadsbesluit levensbos; RD2100087
Claim: Inrichting Klaproosveld -2.000€         -4.000€        -4.000€       -4.000€       -4.000€       Perspectiefnota 2022
Claim Extra inzet implementatie 
gebiedsontwikkeling 

-325.000€    -325.000€    -€             -€             -€             Perspectiefnota 2022

Claim: Uitvoering visie Nieuw-Vossemeer -20.000€      -40.000€      -40.000€     -40.000€     -40.000€     Perspectiefnota 2022
Claim: Fort Henricus; slopen loods -25.000€      -€              -€             -€             -€             Raadsvoorstel Fort Henricus
Claim: Fort Henricus; opwaarderen van de 
openbare ruimte

-€              -14.250€      -14.250€     -14.250€     -14.250€     Raadsvoorstel Fort Henricus

Claim: financieringskosten geldlening 25 
miljoen

-29.600€      -198.650€    -328.800€  -321.950€  -315.100€  Raadsvoorstel WVG

Nieuw Saldo -€               169.100€     363.950€    370.800€    377.650€    


