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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

In de Commissie Financien en Veiligheid van 12 december 2012 zijn door de 
CU twee vragen gesteld over het project Grondig naar aanleiding van het 
raadsvoorstel tussentijdse resultaatbestemming. 
In deze brief geven we antwoord op de door u gestelde vragen. 

Ten eerste vraagt u hoe het kan dat na de behandeling van de 
voortgangsrapportage 2012-11 (BD 12.331778), waarin een vrijval wordt 
gemeld van 350 duizend euro, er nu een voorstel ligt voor een tussentijdse 
resultaatbestemming met betrekking tot het project Grondig. 

Door vertraging in het project Grondig worden begrote middelen in 2012 niet 
besteed. 
Bij het opstellen van de voortgangsrapportage 2012-11 werd ingeschat dat het 
om een bedrag van 350 duizend euro zou gaan. 
In de raadsbrief over de voortgangsrapportage 2012-11 hebben we gemeld dat 
dit bedrag (350 duizend euro) zou komen vrij te vallen. Daarmee maakt het 
onderdeel uit van het rekeningresultaat 2012. Aangezien het bedrag wel 
noodzakelijk is voor de uitvoering van het project, is een voorstel voor 
tussentijdse resultaatbestemming ingediend en zal ook een 
bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2012 worden ingediend. 

Vermelding in de voortgangsrapportage 2012-11 van het feit dat een 
tussentijds resultaatbestemmingsvoorstel zou worden opgesteld, zou het 
inzicht in dit resultaat ten goede zijn gekomen. 

Ten tweede vraagt u met welke kostenoverschrijding rekening moet worden 
gehouden. 
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De hoogte van de specifieke verplichting bedraagt 829 duizend euro (26 
januari 2011, 6K, GRl0.2487634). De tussentijdse resultaatbestemming van 
130 duizend euro voor het eerste halfjaar van 2013 is bedoeld om een pilot 
uit te voeren. Op basis van resultaten uit deze pilot kunnen we uitspraken 
doen of het project biimen het beschikbaar gestelde budget van 829 duizend 
euro kan worden uitgevoerd. 

We zullen u, na de uitvoering van de pilot, informeren over de eventuele 
verdere uitvoering van het project Grondig. 
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drs. M.A/fl^aarteif 


