
Transcript van een deel van de uitgesproken woorden door wethouder A.W. Hiemstra, in de 
raadsvergaderingen van 6 oktober 2016 (debat over beschikbaarstelling gelden Vierkant voor Werk) 
en 27 oktober 2016 (besluit over beschikbaarstelling). 

6okt16 1:11:45 

De bedragen de we nu vragen, dat is ook letterlijk wat er staat, die 1,4 miljoen is primair bedoeld 
voor de bedrijvenstimuleringsregeling... die zal in jaartranches worden uitgekeerd, dus niet in 1 keer 
het volledige bedrag die 1,4 maar ponds-pondsgewijs over de eerstkomende paar jaar, waarbij we 
ook na elk jaar de mogelijkheid hebben tot bijsturing. Want wij hebben ook gezegd, je kunt niet in 1 
keer het totale bedrag beschikbaar stellen, want als je dat doet, want stel er zit een foutje in zo'n 
regeling dan ben je de sjaak en dan heb je je geld al uitgegeven, en dat is niet de bedoeling. Dus ook 
u krijgt de mogelijkheid tot bijsturing ook wij krijgen de mogelijkheid tot bijsturing in het 
vervolgtraject. 

6okt16 1:13:20 

Als het boven de begrootte bedragen uitgaat, boven de budgetten die we in de begroting hebben 
staan uitgaat, dan moeten we daar altijd bij u terugkomen als raad, want u gaat over het 
budgetrecht, u bent uiteindelijk degene die gaat over het uitgeven van het geld. 

6okt16 1:51:30 

We zien na een jaar hoe het gegaan is, dan hebben we een moment om bij te sturen, kunnen we op 
op de regeling bijsturen, kunnen we ook op de bedragen bijsturen. Misschien loopt het wel zo goed 
dat wel al voor de zomer terug moeten komen. 

6okt16 1:54:25 

Wij blijven altijd, als Hoogeveen geld moet leveren, als Hoogeveen regelingen moet aanpassen, als 
Hoogeveen iets moet doen, blijft u altijd degene die het laatste woord heeft. 

27okt2016 1:24:00 

Als er verdere stappen worden gezet, als er extra budgetten nodig zijn, als wij extra inspanningen 
moeten doen die misschien niet sporen met beleid, tuurlijk komen we dan terug bij de raad, en dat 
hoort ook zo. 

 


