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Halteren-Loonen, MC van (Meeske)

Van: Muller, M (Martijn)
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 08:43
Aan: Raadsgriffie
CC: Burggraaf, MD (Maarten); Timmermans, LM (Liesbeth); Schermers, G (Govert); 

Goutziers-Leidekker, EIM (Eveline); Besseling, AA (André)
Onderwerp: RE: Betreft: Artikel 39/40-vragen SP over Kadernota 2022, kenmerk: 2021-0085445

Hoi Harco, 
 
Op 21 juni is onderstaande artikel 39/40 vraag ontvangen. De beantwoording is onder de vraag opgenomen. Wil je 
dit antwoord zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 13:00h vandaag doorzetten? 
 

 
 
Antwoord 
Onderstaand ontvangt u de gevraagde meerjarige specificatie van de incidentele baten en lasten die voor de berekening van het structurele 
exploitatiesaldo worden gecorrigeerd op het "incidentele" saldo. De inschatting is grotendeels gebaseerd op de Begroting 2021. Alleen de drie 
regels in groen zijn nieuw en zijn het gevolg van voorgestelde besluitvorming rond het GRP VII en de Kadernota 2022. Met "incidentele 
knelpunten KN 2022" bedoelen we de knelpunten 2, 3 en 4 uit de Kadernota 2022 waarvoor incidenteel budget is opgenomen. Deze bedragen 
komen wel ten laste van het incidentele begrotingssaldo, maar vanwege de incidentele aard niet ten laste van het structurele begrotingssaldo. 
Met "Extra reserveonttrekking Stedin" bedoelen we de eenmalige onttrekking aan de algemene reserve ter compensatie van de lagere 
dividendopbrengsten (zie punt 1 bij autonome ontwikkelingen, webpagina 8). Voor het incidentele begrotingssaldo is het effect € 0. De dekking 
vanuit de AR is echter een incidentele bate en moet daarom op het structurele saldo gecorrigeerd worden. 
 
Bij de Begroting 2022 vindt een integrale herberekening plaats van de grove schatting die bij de Kadernota 2022 voor het bedrag aan incidentele 
baten en lasten is gegeven.  
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Martijn Muller 
 
Adviseur team P&C-advies 
Cluster Versterking Bestuur & Organisatie 
(078) 770 4212 
 
 
 
Van: mijnzaak@dordrecht.nl <mijnzaak@dordrecht.nl>  
Verzonden: maandag 21 juni 2021 16:53 
Aan: Muller, M (Martijn) <M.Muller@dordrecht.nl> 
CC: Burggraaf, MD (Maarten) <md.burggraaf@dordrecht.nl>; Timmermans, LM (Liesbeth) 
<lm.timmermans@drechtsteden.nl>; Schermers, G (Govert) <g.schermers@dordrecht.nl> 
Onderwerp: Betreft: Artikel 39/40-vragen SP over Kadernota 2022, kenmerk: 2021-0085445 
 

Hallo Martijn, 

Vanmiddag is een artikel 39/40-vraag namens fractie SP ingekomen over de Kadernota 2022 met het verzoek deze 
voor de raadsvergadering van morgen te beantwoorden.  
Kortheidshalve verwijs ik naar bijgaande brief met als bijlage de gestelde vraag en verzoek je met wethouder 
Burggraaf af te stemmen hoe de beantwoording op deze korte termijn plaats moet vinden. 
Wellicht dat de wethouder het antwoord door middel van een mailbericht bij de griffie aan kan leveren 
(raadsgriffie@dordrecht.nl)? 

Met vriendelijke groet, 
Esther Imthorn 


