
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE (art.41) 

Reg. nr.: (in te vullen door org.) ILI 210  2. 1 	02 	ir .530 	 te--5 

Datum: 10 december 2014 

Aan de voorzitter van de raad. 

Onderwerp: Terugkoppeling aspecten raadsbesluit 3 juli 2014 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Ad 1: vallen de bouwkosten binnen de begroting 
In de beantwoording wordt melding gemaakt van een aanneemsom van €5.082.423, waaruit door het college 
wordt geconcludeerd dat de bouwkosten binnen de begroting vallen. Hierbij hebben wij echter de volgende 
vragen: 

• Is dit een door de aannemer gegarandeerde vaste prijs? 
• Wordt voor dit bedrag het zwembad `tum key' opgeleverd, gegarandeerd zonder extra kosten voor , 

meerwerk? 
• Wat zijn de condities ten aanzien van gebreken aan het 2521-concept (zoals onder meer vastgelegd in 

de licentie, inclusief de variant 2TEMP), die a) bij gunning reeds bekend zijn (onder meer de gebreken 
die in het 2521-bad van Alblasserddin aan het licht zijn gekomen) en b) na de bouw aan het licht 
komen? 

Ad 2: Passen het gekozen eigenaarschap en de hierbij horende rechtsvorm binnen de financiële kaders die de 
raad met de bezuinigingdoelstellingen heeft meegegeven? 
In de beantwoording worden drie scenario's geschetst. Hierin gaat u niet in op de volgende factoren, die de 
passendheid binnen de financiële kaders negatief kunnen beïnvloeden: 

• Naheffmg van de fiscus van vennootschapsbelasting NV Sportfondsen Culemborg 
• Het niet kunnen verrekenen van BTW 
• Afschrijvingen van voorbereidingskosten, losse/semi-losse inrichting en technische installaties in 

minder dan 40 jaar 
Kunt u per scenario aangeven of al dan niet sprake is van bovenstaande factoren en zo ja, wat hiervan de 
fmanciële consequentie is? 

Ad 3: Bliffi de exploitatie binnen de hierboven genoemde kaders met de toepassing van de geldende 
boekhoudkundige regels? 
In de beantwoording wordt aangegeven dat: "De jaarlijkse rente- en aflossingslasten komen terug in de 
exploitatiebegroting van de stichting." Aflossing is echter een onderdeel van de liquiditeitsbegroting, terwij1 er 
geen uitspraak wordt gedaan over de wijze van afschrijving. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) moeten afschrijvingen in de exploitatiebegroting op een voorgeschreven wijze plaatsvinden. Kunt u per 
scenario aangeven of: a) de BBV van toepassing is en b) zo ja, wat hiervan de gevolgen zijn op de 
exp1oitatierekening per jaar dat de exploitatie loopt (in ieder geval van jaar 1 tot en met jaar 40)? 

Toelichting: De gemeenteraad ontving op 10 december 2014 uw infoimatienotitie `Terugkoppeling aspecten 
raadsbesluit 3 juli 2014'. In deze informatie ontbreekt in de ogen van de ChristenUnie essentiële informatie. 
Informatie die op 3 juli 2014 niet beschikbaar was en die de achtergrond vounde bij het indienen van het 
amendement dat leidde tot het opnemen van een drietal aspecten als toetsingskader bij het raadsbesluit. Met deze 
artikel 41-vragen wordt het college verzocht die informatie alsnog te verstrekken. De fractie van de ChristenUnie 
verzoekt het college met klem om geen onomkeerbare stappen te nemen, voordat de raad kennis heeft kunnen 
nemen op van de antwoorden op deze vragen.  



Namens de ChristenUnie, 

Daniel Jumelet 
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