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Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

Aan:

Gemeenteraad

Portefeuillehouder:

Johan Swaans

Vragen gesteld door:

PAG

Onderwerp:

Reserves en voorzieningen

Datum:

16 maart 2021

_______________________________________________________________________________
Op 15 maart 2021 ontvingen wij vragen van PAG met betrekking tot reserves en voorzieningen op
basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij
behorende antwoord.
De reserve stand per 01-01-2021 geeft U een bedrag aan van € 388.220,00
Als doel geeft U aan dat het bedrag in deze reserve is bedoeld om de laatste rotonde
kruispunt Tyvoortsebaan/Turnhoutsebaan mee te financieren.
Bij Min./Max. niveau geeft U aan dat de reserve voldoende groot moet zijn om de
Infrastructurele werkzaamheden te kunnen bekostigen.
Vragen;
• Is het reserveringsbedrag per 1-1-2021 voldoende om de rotonde Tyvoortsebaan/
Turnhoutsebaan aan te leggen.
Antwoord:
Nee, de aanleg van de rotonde wordt gedekt door het restant van de reserve Turnhoutsebaan aan te
wenden. De cijfers in de nota zijn gebaseerd op de begrote cijfers en een aanname wanneer de
kosten zich gaan voordoen. Inmiddels is op basis van de jaarrekening de werkelijke stand per
31.12.2020 bekend en dat is een bedrag van € 763.829,00.
Daarnaast is in de beschikking in 2007 rekening gehouden dat de gemeente vanuit infrastructurele
werken een bedrag beschikbaar gesteld moet worden. Dat was toen een bedrag van € 391.800,00.
Dat hebben we inmiddels aangepast naar de situatie 2021 en dan komen we uit op een bijdrage van
€ 440.000,00.
Beide bedragen zijn niet toereikend voor de aanleg van deze rotonde.

•

Is het geld, voor deze laatste nog aan te leggen rotonde, reeds gereserveerd in het totaal
bedrag van € 7.000.000,00
Antwoord:
Ja, het bedrag dat per 31 december 2020 nog in de reserve zit, wordt helemaal aangewend voor deze
rotonde.
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•

Indien ja waarom wordt dat dan onder het kopje “algemeen” niet vermeld zodat
alles in een keer duidelijk is.
Antwoord:
Er is een verschil tussen de begrote cijfers en de werkelijke cijfers.

• In welk jaar wilt U deze nog aan te leggen rotonde klaar hebben?
Antwoord:
De voorbereiding van de aanleg van de rotonde wordt weer opgepakt zodra duidelijk is hoe het
gebied Fokmast er in de toekomst uit komt te zien.
______________________________________________________________________________

