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art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer R. Dercksen
namens de PW betreffende gemeente
Amersfoort
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Toelichtinq:
De Gemeente Amersfoort staat onder preventief toezicht van de provincie Utrecht, daar het er niet in slaagde
een evenwichtige begroting te maken voor 2015. Door deze rammelende begroting is het zeer waarschijnlijk dat
volgende jaar de Gemeente de onroerende zaakbelasting weer zal verhogen.

Nu heeft de Gemeente Amersfoort recentelijk besloten om € 100.000,00 ter beschikking te stellen aan de
organisatie van de marathon. Een bedrag dat bedoeld was voor het "in beweging krijgen van Amersfoorters",
wordt nu ook nog deels uitgekeerd als prijzengeld aan min of meer bekende lopers uit binnen- en buitenland.

De PW fractie heeft de navolgende vragen:

ln hoeverre kunt u paal en perk stellen aan het over de balk gooien van belastinggeld in Amersfoort nu
die gemeente onder preventief toezicht staat?

Antwoord:
Het verstrekken van een subsidie dan wel een bijdrage is een autonome bevoegdheid van de
gemeente. Wel zijn er met de gemeente in het kader van preventief toezicht afspraken gemaakt over
het aangaan van verplichtingen/uitgaven voor 2015 om de continuiteit van de gemeente niet in gevaar
te brengen. Binnen dit totaal niveau van uitgaven heeft de gemeente vrijheid van handelen en kan
daardoor eigen keuzes maken. Deze bijdrage valt dus binnen de gemaakte afspraken met de
gemeente.
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2. Kunt u in dit specifieke geval ingrijpen, nu het geld dat was bedoeld voor het in beweging krijgen van
Amersfoorters thans een geheel andere bestemming krijgt?

Antwoord:
Zoals bovenstaande al is aangegeven heeft de gemeente keuze vrijheid in het toekennen van de
uitgaven voor 2015 binnen de gemaakte afspraken.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Secretaris,
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