Vragen divers
Onderwerp: Subsidie Valkerij- en Sigarenmuseum.
Datum

30 december 2018

Gesteld door:

VV / J. Kerkhoff

Portefeuillehouder:

Mieke Theus

Teammanager:

Paul Schuylenburg / L. Janssen

Deadline:

30 januari 2019

Vraag:
Referte: Brief d.d. 12 december 2018 van het bestuur van het Valkerij- en
Sigarenmakerij museum en raadsinformatiebrief (905843/929587) d.d. 11 december
2018.
Recent is door het college van B&W besloten om op de aangevraagde subsidie voor
het Valkerij- en Sigarenmakerij museum (VSM) € 10.000,- in mindering te brengen.
Wij hebben hierover de volgende vragen en verzoeken:
1.

Is recent over dit onderhavige besluit een officiële beschikking verstrekt aan het
bestuur van Valkerij- en Sigarenmakerij museum. ? Zo ja, dan willen wij een kopie
van deze beschikking ontvangen.

2.

Indien deze beschikking nog niet is verstrekt, wat is hiervan de reden?

3.

Ligt aan het besluit om de op de aangevraagde subsidie voor het Valkerij- en
Sigarenmakerij museum voor een bedrag € 10.000,- in mindering te brengen een
besluit van de Subsidie Advies Commissie ten grondslag? Zo ja, dan willen een
kopie van dit advies ontvangen.

4.

Indien de SAC hierover geen advies heeft verstrekt wat is hiervan de reden?

5.

Per 1 november 2012 is aan het VSM per beschikking een extra subsidie van
€ 10.000,- verstrekt. Wij ontvangen graag een kopie van deze beschikking.

6.

Wij ontvangen graag een kopie van het besluit van goedkeuring – met
inhoudelijke argumentatie - door de gemeenteraad voor de toekenning van de
extra subsidie van € 10.000,- per 1 november 2012.

Gezien het feit dat wij dit onderwerp willen voorbereiden voor de
commissievergadering van 17-1-2019 verzoeken wij om tijdige beantwoording van de
gestelde vragen.
Antwoorden:
1. Ja, de subsidiebeschikking 2019 is verzonden. Een kopie is bijgevoegd.

2. n.v.t.

3. Nee.
4. De gebruikelijke procedure is om een subsidieaanvraag 2019 in de SAC te

brengen, gekoppeld aan de vaststelling 2017.
In het geval van het museum is echter door de financieel adviseurs nog geen
definitief oordeel geveld over de verantwoording over de subsidie 2017. Er
waren/zijn veel vragen en onduidelijkheden.
Tijdens de bestudering van de cijfers werd duidelijk dat gelden jarenlang niet
waren besteed aan de doelen waarvoor ze waren verstrekt. Dat feit is een
grond voor terugvordering en daarom is besloten deze kwestie direct via de
portefeuillehouder in het college te brengen.

5. Een kopie van de beschikking is bijgevoegd.
6. Een kopie van het raadsbesluit is bijgevoegd (besluit 1F).

