Àan de leden van de Gemeenteraad

DATUM
ONDERWERP

15 november 2017
Beantwoording schriftelijke vragen D’66

ONS KENMERK

Geachte heer, mevrouw,
Op 10 oktober 2017 heeft de fractie van D’66 schriftelijke vragen gesteld
over de Vierkant voor Werk oftewel de Dutch Techzone. De vragen luidden als
volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Kunt u, na overleg met het SNN, aangeven welke arbeidsplaatsen en
investeringen bij deze bedragen horen en hoeveel arbeidsplaatsen en
investeringen hiervan in Hoogeveen gevestigde bedrijven betreffen,
voor zover het toegekende aanvragen zijn?
We hebben aan SNN de laatste informatie gevraagd over de
behandeling van de aanvragen. We hebben afgesproken met de
gemeenten Emmen en Coevorden om als dit beschikbaar een brief
naar de gemeenteraden te sturen met daarin een overzicht van de
uitkomsten per gemeente. Op die manier krijgt u een totaal overzicht
en inzicht in de resultaten per gemeente op de door u genoemde
onderdelen.
2. Wat is de verdeling van de gelden over de jaren 2017 - 2020?
In de begroting 2018-2021 is de onderstaande verdeling opgenomen
2018
€400.000
2019
€400.000
2020
€200.000
Voor 2017 is ook € 400.000 gereserveerd.
3. Op welke regels / voorschriften / statuten baseert u zich voor het
naar voren halen van de budgetten, met betrekking tot de
collegebevoegdheid.
De regeling zoals opgenomen in het Financieel Kader vastgesteld op
10 december 2009. In dat Kader is opgenomen dat het college
mutaties kan melden in de Gemrap, waarna de raad de mogelijkheid
heeft deze Gemrap te agenderen en over de inhoud daarvan te
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spreken en het college eventueel te instrueren daar anders mee om
te gaan. Het naar voren halen van deze middelen voor Vierkant voor
Werk is in de Gemrap opgenomen.
Terecht geeft u aan dat de gemeenteraad in oktober 2016 heeft
ingestemd met het bestemmen van de € 1,4 miljoen voor de
bedrijvenregeling. Het gaat nu om een verschuiving tussen de
administratief begrote jaarbudgetten, niet om extra budget.
4. Kunt u aangeven hoe uw (vermeende) bevoegdheid zich verhoudt tot
de toezegging die op 6 oktober 2016 gedaan is (met verwijzing naar
het bijgevoegde transcript van 6 oktober 2016).
Uw raad krijgt via de behandeling van de Gemrap de gelegenheid uw
mening te geven over het naar voren halen van deze middelen indien
uw raad dit wenst.
5. En indien u van mening bent dat uw (vermeende) bevoegdheid
zwaarder weegt dan voornoemde toezegging van het college, wat is
dan naar uw mening de waarde van toezeggingen door het college in
het algemeen.
Nvt, zie antwoord op vraag 4.
6. Bent u met D66 van mening dat ook indien deze bevoegdheid
formeel bij het college ligt dat, gezien het transcript van 6 oktober
2016, zoals bijgevoegd, er sprake is van een toezegging hierover de
beslissing aan de raad te laten?
Zie antwoord op vraag 4.
7. D66 vraagt aan u om uw besluit van 19 september met betrekking
tot het naar voren halen van het budget voor Vierkant voor Werk te
heroverwegen, en de gemeenteraad van Hoogeveen hier alsnog een
besluit over te laten nemen.
Zie antwoord op vraag 4.
8. Indien u niet bereid bent uw besluit te alsnog aan de gemeenteraad
voor te leggen, welke motivatie heeft u hier dan voor?
Wij hebben de gemeenteraad tijdens een informeel overleg uitgebreid
geïnformeerd.
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer
Gemeentesecretaris

Karel Loohuis
burgemeester

