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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 29 juni 2021

Bedrijfsvoering - Ontvangst

5 2021_B&W_00358 Nota van antwoord- Schriftelijke vragen D66 over 
claims in de Perspectiefnota 2021-2025

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De raadsfractie van D66 heeft op grond van artikel 39 van het reglement van orde op 14 juni 2021 
een schriftelijk vraag gesteld over mogelijke claims in de Perspectiefnota (PPN).

Inleiding:

Vorig jaar heeft Dorpsbelang Eesveen aan de bel getrokken omdat voor de verbouwing van het 
dorpshuis geen budget gereserveerd was in de PPN (een zogeheten ‘claim’). De fractie van D66 vraagt 
zich af of er dit jaar ook inwoners, ondernemers of belangengroepen zijn die om bepaalde budgetten 
gevraagd hebben.

Vragen:

1. Kan het college inzicht geven in de verzoeken van inwoners, ondernemers of belangengroepen om 
gelden die het afgelopen jaar bij de gemeente binnengekomen zijn?

Antwoord:

De verzoeken die ons bekend zijn, vallen onder de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn 
(bijvoorbeeld budget inwonersinitiatieven) of zijn inmiddels in een stadium dat zij zijn opgenomen in 
de Perspectiefnota 2021-2025. Er zijn op dit moment geen vergaande besprekingen waar 
verwachtingen zijn voor een financiële bijdrage in 2021 en 2022. Bij de beantwoording van deze vraag 
zijn we uitgegaan van een soortgelijke situatie als het dorpshuis Eesveen.

Vervolg
-

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen D66 - Claims PPN.pdf



 
Datum: 14 juni 2021 
Betreft: claims PPN 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
Geacht college, 
 
Inleiding: 
Vorig jaar heeft Dorpsbelang Eesveen aan de bel getrokken omdat voor de verbouwing van het dorpshuis geen budget 

gereserveerd was in de PPN (een zogeheten ‘claim’). 

 

D66 vraagt zich af of er dit jaar ook inwoners, ondernemers of belangengroepen zijn die om bepaalde budgetten 

gevraagd hebben. 

 

 

 Vragen: 

1. Kan het college inzicht geven in de verzoeken van inwoners, ondernemers of belangengroepen om gelden die het 

afgelopen jaar bij de gemeente binnengekomen zijn? 

 

 
Met vriendelijke groeten, 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 
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