
 
 
 
 
 
 
Hoogeveen, 18 juli 2017 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO Klijnsmagelden 
 
Geachte voorzitter, 
 
Toelichting: 
D66 heeft kennis genomen van het besluit van het college van 25 juli jl. over het Jeugdsport- 
en cultuurfonds. Naar aanleiding van deze besluitvorming hebben wij een aantal vragen . 

De vragen: 
Uit het besluit blijkt dat de zogenaamde “Klijnsmagelden”, voor Hoogeveen € 298.000, in dit 
besluit deels aangewend worden. Over deze gelden is op 21 juni 2017 een overleg tussen de 
Staatssecretaris en de Tweede Kamer geweest. Tijdens dat overleg is duidelijk gesteld dat 
deze gelden niet voor het oplossen van tekorten ingezet mogen worden. 

1. Bent u op de hoogte van de inhoud van dit overleg? 

Uit het besluit van het college blijkt tevens dat met de Klijnsmagelden een tekort van ruim 
€ 52.000 van het Jeugdsportfonds over het jaar 2016 wordt aangevuld.  

2. Bent u met ons van mening dat het besluit van het college van 25 juli in tegenspraak 
is met de regels die de Staatssecretaris hiervoor gesteld heeft? Zo nee, waarom niet? 

3. Zo ja, hoe gaat u dit besluit herzien. 

De Staatssecretaris heeft in overleg met het VNG afgesproken dat samengewerkt zal worden 
met 5 fondsen (Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuur-fonds, het Nationaal Fonds Kinderhulp, 
de Stichting Leergeld en de Stichting Jarige Job).  

4. Bent u in overleg met deze fondsen voor besteding van de Klijnsmagelden? 
5. Bent u in overleg met andere organisaties voor besteding van Klijnsmagelden? 
6. Heeft dit overleg concrete doelen voor besteding opgeleverd? Zo ja, hoeveel is 

hiervan inmiddels besteedt? 
7. Voor zover het nog niet besteedt is, kunt u aangeven waaraan het de komende 

(ruim) drie maanden wel wordt besteedt. Het budget van € 298.000 is immers 
bedoeld als “extra beschikbaar” voor 2017, bovenop de eerst vastgestelde 
begroting.. 

Namens de fractie van D66 Hoogeveen, 
 
 
Johannes Prakken 
Opvolgend raadslid 

 

Beschikbaarstelling Klijnsmagelden: https://tinyurl.com/yb67h2qa 

Overleg Tweede Kamer 21 juni 2017:  https://tinyurl.com/yc44smw9 
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