
Raadsvraag 
Nassaurie Grathem 

 

Afkomstig van  Raadslid I. Schors 

   

Politieke groepering  D66 

  

Datum binnenkomst 
vraag op raadsgriffie 
+  
afhandelingstermijn 

 25feb19 
+ 
10 werkdagen 

  

Portefeuillehouder  Wethouder S. Backus 

   

Afdeling 

+ 
Team 

 Samenleving 

+ 
Beleid 

  

Join- 

raadsvragenboek 

 2019-37 

  

Concrete vragen  1. Hoe zit het met de incidentele subsidie van €30.000,- die 
    beschikbaar is gesteld voor het boekjaar 2018?  
2. Hoeveel van de toegezegde maximaal €30.000,- subsidie voor het 

    boekjaar 2018 is daadwerkelijk besteed in 2018?  
3. Kunt u bevestigen dat er vanaf 1 januari 2019 geen bijdrage meer 
    wordt gedaan door de gemeente Leudal?   
4. Voldoet de stichting aan haar betalingsverplichtingen?  
5. Waarom heeft de raad nog steeds geen rapportage mogen 
    ontvangen terwijl dit wel is toegezegd voor begin 2019?   
6. Wanneer mogen wij deze rapportage verwachten?  

7. Is het aantal betaalde uren dat gehuurd wordt door de 
    gemeenschap van Grathem in 2019 toegenomen t.o.v. voorgaande 
    jaren?  
8. Zijn er concrete toezeggingen van huurders vastgelegd?  

  

Ambtelijk advies  Datum:  

Advies:  
De vragen als volgt beantwoorden 
1. De gemeenteraad heeft op 03-07-2018 besloten om in te 

stemmen met afwijking van het geldende beleidskader 
accommodaties en subsidies en akkoord te gaan met toekenning 
van een incidentele subsidie van € 30.000,00. Een expliciete 
beperking tot het boekjaar 2018 vormde daarbij geen onderdeel 
van het besluit. 

2. Het saldo van de subsidie bedroeg op 31-12-2018 €16.567. Na 
verrekening van alle kosten over 2018 bedraagt het saldo 

€8.303. 
3. Onder verwijzing naar hetgeen ik u eerder heb gemeld over De 

Nassaurie kan ik u enkel bevestigen dat we binnen het 
afgesproken maximum subsidiebedrag een bijdrage in de 

exploitatiekosten verlenen, in afwachting van de 
voortgangsrapportage van de stichting. 

4. Ja. 
5. Zie mijn toelichting aan de raadscommissie Sociaal van 21-01-

2019. 
6. In de loop van maart 2019 verwacht het college een rapportage 

van de stichting. Nadat deze in het college aan de orde is 
geweest, zal deze aan u worden aangeboden. 

7. Ja. 

8. Op dit moment zijn (nog) geen intentieverklaringen of 
huurcontracten afgesloten.  

 

Besluit college of 
portefeuillehouder 

 Datum:   01-03-2019 

Besluit van (wie):  Portefeuillehouder 

Besluit luidt: Conform advies 

 

 


