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Beantwoording enkele technische vragen 2e Burap 2013

Geachte raadsleden,
Tijdens de sessie van donderdag 31 oktober 2013 zijn enkele vragen gesteld. Hieronder treft u de
beantwoording daarvan aan.
1 Wat wordt bedoeld met de 'doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten' onder het
kopje uitbreiding toepassingsbereik Wet Bibob? (blz. 11)
'Doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten' heeft betrekking op uitvoer (export),
doorvoer en overdracht van wapens en wapentuig. Hiervoor is een door de Minister van Buitenlandse Zaken
te verstrekken (export)vergunning vereist. Deze uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob biedt het
ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheid om aan een dergelijke vergunningverlening een
integriteitstoets conform de Wet Bibob te verbinden.
Kortom, dit onderdeel van deze uitbreiding van de Wet Bibob heeft geen gevolgen voor lokale overheden
(gemeenten) maar biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheid de Wet Bibob toe te passen
bij (export)vergunningen voor wapens en wapentuig.
2 Waardoor ontstaat het voordeel bij de kunstgrasvelden? (blz. 17)
Bij de onttrekking aan de reserve kapitaallasten was in de begroting 2013 geen rekening gehouden met de
dekking van de kapitaallasten van een van de kunstgrasvelden. De verhoging van de baten levert hier een
voordeel op. In de begroting 2014 is hier rekening mee gehouden.
3 Hoe verhouden de cijfers van de stresstest over vergrijzing zich tot de cijfers uit de nota senioren- of
ouderenbeleid.
Er is sprake van twee verschillende gegevens:
1. In de notitie Toelichting op de lokale seniorenagenda is een prognose opgenomen van de groei van
het aantal ouderen, namelijk t.o.v. een groei van 29% in het jaar 2025.
2. In de stresstest is het percentage 65-plussers per 1-1-2012 opgenomen. Dit percentage geeft de
verhouding van het aantal 65-plussers ten opzichte van de totale bevolking.
4 Waar is de ca € 189.000 van de Reserve besteding ReinUniegelden voor bedoeld?
De reserve is aangehouden voor de laatste kosten van de kunstgrasvelden, die uit de reserve
ReinUniegelden zijn gefinancierd. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld ter hoogte van dit bedrag een
onttrekking te doen ter dekking van deze lasten. Het dan nog resterende bedrag van de reserve ad
€ 148.236,-- kan bij de jaarrekening vrijvallen.
Zoals ik tijdens de bespreking heb toegezegd heb ik een aantal vragen en suggesties aan mijn collega’s
doorgegeven.

