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Vragen: 
 
Ik heb nog twee onbeantwoorde vragen waar ik graag antwoord op krijg. 
 

1. Denkt het college voldoende gereserveerd te hebben voor de uitgaven stijging energiekosten? 
 
Antwoord: 
De stijging van de kosten van energie vormt één van de kostencomponenten in het 
geheel van alle kostenstijgingen als gevolg van de energiemarkt en de uitzonderlijke 
inflatie. In de begroting is voor alle kostencomponenten rekening gehouden met deze 
twee kostencomponenten waar die informatie er was. In algemene zin is aangegeven 
dat deze twee onzekere, maar onontkoombare, factoren een risico vormen. Hiervoor is 
in de exploitatiebegroting € 1.000.000 structureel opgenomen en € 1.000.000 incidenteel 
als zacht oormerk voor 2023. Inmiddels weten we dat het effect van het nieuwe 
energiecontract op de exploitatie een goede € 900.000 bedraagt. Dat betekent dat van 
de € 1.000.000 van 2023 reeds € 900.000 nodig is voor energie. Dit is niet structureel 
omdat het contract niet langjarig is en omdat gewerkt wordt aan het terugdringen van 
het energieverbruik.    

 
 

2. Er worden veel grote projecten gerealiseerd door geld uit de reserves te gebruiken. Er komen 
nog een aantal grote projecten aan, waaronder het Cultuurbedrijf. Het CDA verwacht dat daar 
ook extra middelen voor nodig zijn om plannen te kunnen realiseren.  
Is er met deze begroting voldoende ruimte om tegenvallers of wensen in de toekomst ook te 
kunnen honoreren. 
 
Antwoord: 
Die vraag kan alleen de raad beantwoorden. Of er ruimte is voor (extra) investeringen in 
het cultuurbedrijf hangt af van de integrale afweging van te realiseren ambities door de 
raad, de wensen/kaders van de raad ten aanzien van de financiële positie en de 
verwachte effecten van de onzekerheden en risico’s van de begroting in het algemeen. 
In de begroting is zichtbaar dat de vrije ruimte in het vrije deel van de reserve 
beleidsplan per ultimo 2026 op circa € 22 miljoen is begroot.      
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