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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

16 september 2021

Onderwerp

Budget Centrale Huisvesting

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 8. Bestuursrapportage mei, juni 2021 wordt toegezegd een uitgebreide uitleg te geven
aangaande het krediet centrale huisvesting (onderhoudstermijn en verhuizing archief) en verkoop van het
pand.

Datum schriftelijke reactie
4 november 2021

Schriftelijke reactie
De Bestuursrapportage (berap) mei, juni 2021 is op 16 september 2021 in de Commissie BF behandeld en is
op 23 september 2021 door de Raad vastgesteld. Op pagina 39 van deze berap is het voorstel aan de orde
geweest het krediet van de Centrale Huisvesting op te hogen met een bedrag van 508.000,-Voor de goede orde willen wij benadrukken dat hier geen sprake is van overschrijding van het krediet. Dus
budgettair zijn er geen consequenties. Administratief is de opbrengst van het pand in IJlst niet verwerkt in
het beschikbare krediet terwijl dat wel vermeld is in het raadsvoorstel van destijds. Feitelijk verhogen we
nu het krediet (dat had destijds gemoeten) waarvoor we in het raadsvoorstel van 15 oktober 2015 al de
raad mee akkoord was gegaan.e te verwachten inkomsten van verkoop van het pand in IJlst (€500.000,--)
zijn niet meegenomen in
de eindafrekening. Tevens zijn ook de onderhoudskosten (€456.000,--) eveneens niet meegenomen.
Na afsluiting van het project is terecht door interne controle gebleken dat het project nog niet
afgesloten had moeten worden.
Met deze administratieve correctie zetten we dat nu weer recht en voldoen we aan de
rechtmatigheidseisen.
Kortom: Er is dus geen sprake van een extra opbrengst van € 500.000,-- en ook geen sprake van een
overschrijding van het krediet.
Deze administratieve boeking wordt nu gemaakt zowel aan de inkomsten kant als de uitgaven kant zodat de
zaak weer in balans is. Daarmee voldoen we dus ook aan de rechtmatigheid.

Verder verwijzen wij naar de antwoorden zoals weergegeven in de bijlage.
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