
Motie 15.1 

                    

 
Motie 

Vreemd aan de orde van de dag 
 

De raad van Leudal heeft kennisgenomen van de volgende feiten: 
 
1. Leudal is een bedrag van €90.000 misgelopen aan subsidie die bestemd was  voor de Bombardon;  
2. De fractie D66 heeft  over deze kwestie vragen gesteld;  
3. De beantwoording op de gestelde vragen en de inhoud van het geopenbaarde dossier. 

 
Overwegende dat: 
 
1. de raad 90.000 euro veel  geld vindt en dat het ook naar onze burgers toe verantwoord moet 
worden waarom we dit geld zijn misgelopen en hoe we dat in de toekomst voorkomen; 
2. de raad de beantwoording van het college op vragen van D66 niet  bevredigend vindt  omdat geen 
passende maatregelen worden voorgesteld om dit in de toekomst te voorkomen; 
3. dat de raad van mening is dat zulke tegenvallers direct als ze zich met grote waarschijnlijkheid 
voordoen, actief gemeld moeten worden aan de raad, en niet zoals in dit geval pas na een jaar; 
4. de persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar waarvan melding wordt gemaakt geen overtuigend 
argument is om niet te melden wat er (in de aansturing/in de interne controle) is fout gegaan.  
 
Draagt het college op om in het eerste halfjaar van 2015 maatregelen aan de raad voor te stellen of 
mee te delen die beogen deze fouten in de toekomst te voorkomen. Daarbij denken we aan:  
1. Het in de organisatie verleggen van verantwoordelijkheden als het om substantiële bedragen 
gaat. 
2. Het inbouwen van een extra controle bij  bedragen boven de €10.000.  
3. De accountant betrekken bij de controle op openstaande vorderingen / subsidies door er in het 
accountantsverslag melding van de doen.  
4. De raad en de commissie voortaan direct te informeren bij mogelijke substantiële 
overschrijdingen, waaronder gerekend het niet verkrijgen van subsidies en dit vast te leggen in 
bijvoorbeeld de nota actieve en passieve informatieplicht.  
 
D66  
Ronduit Open 


