
Wettelijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Gemeentewet artikel 155 
1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Reglement van orde artikel 34, 34a en 34b 
- artikelgewijze toelichting zie bijlage! 

 
Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen 
 
Neerijnen, 20 december 2017        
 
Onderwerp: Precario opbrengsten 
 

□ aankruizen wat van toepassing is! 

 Artikel 34 
Schriftelijke vragen 

Beantwoording gewenst: 
X schriftelijk voor de komende raadsvergadering(18-1-2018) 
- mondeling in eerstvolgende raadsvergadering 

□ Artikel 34a 
Vragen actueel politiek onderwerp 

- indienen schriftelijk 24 uur vóór raadsvergadering 
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering 

 Artikel 34b 
Schriftelijke technische vragen 

-indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd 
- beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen 

 
Inleiding: 
 

 

Eind 2016 zijn er door de raad op uw voorstel besluiten genomen over de besteding van de 

opbrengsten van de precariobelasting voor de jaren 2017 t/m 2010. 

Zo is er voor de jaren 2018 en 2019 ieder jaar €  250.000, opgenomen t.b.v. de revitalisering en 

verduurzaming van verschillende sportaccommodaties. Het ging daarbij om het streven naar 

toekomstbestendige sportverenigingen met een nog grotere verwevenheid in de lokale samenleving. 

Onlangs (september 2017) hebt u de raad voorgesteld om de opbrengsten 2017 en 2018 te 

reserveren voor harmonisatie projecten en beleid en de opbrengst voor 2019 toe te voegen aan een 

bestemmingsreserve afschaffen precario. Dat voorstel was gebaseerd op een voorgenomen fusie met 

Geldermalsen en Lingewaal per 1-1-2019. De raad heeft met uw voorstel ingestemd. 

In verband met het voorgaande wil ik u de volgende vragen stellen: 

 
1. Zijn de door de in de raad van september 2017 genomen besluiten  eerdere (eind 2016) genomen 

besluiten m.b.t. de reservering van precariorechten komen te vervallen? 

2. Zijn er inmiddels harmonisatietrajecten en harmonisatie beleidsvoorstellen in gang gezet waar de 

reserveringen voor bedoeld waren. Daarbij kan wat Neerijnen betreft gedacht worden aan de be-

stemmingen t.b.v. sportbeleid en de rondweg Tuil. 

Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? 

3. Zijn er bij sportverenigingen verwachtingen gewekt c.q. toezeggingen gedaan m.b.t. investeringen 

in accommodaties, waarbij financieringen uit de precario opbrengsten aan de orde zijn geweest? 

 
Van: 
Ed van Tellingen 
Vóór Neerijnen 
 
 
 
 
 



  


