
 

 

6  INHOUDELIJKE OPMERKINGEN M.B.T. HET RAPPORT VOSJAN 

    Vermeld wordt dat de gemeente voor de clusterindeling en retributieregeling bureau Vosjan heeft  

    ingehuurd (Voorstel College pagina 1).  

    Vraag 8.1 : waarom is dit niet gedaan door de initiatiefnemers en hoeveel heeft het OF de  

                        gemeente in totaal dit jaar al gekost (directe en indirecte kosten)?  

    Vraag 8.2: worden deze kosten later verhaald op het fonds? 

 

    Vosjan bedient zich van termen als: “gepolariseerde context”, “weerstand van ideologische aard 

    en snit”, “gepolariseerd discussieklimaat”, etc. 

    Vraag 8.3: Waarom heeft het College deze terminologie overgenomen zonder daarbij evenwichtig  

                        in te gaan op de onderliggende problematiek? 

 5.  Vermeld wordt (pagina 2 Rapport Vosjan) dat in de rapportage van de Stichting ingegaan wordt  

     “op de resultaten van de voorlichtingsavonden” van het OF. Jammer dat niet vermeld staat dat 

      een vertegenwoordiger van Greenib die avond € 50.000 toezegde. 

      Zeker de eerste voorlichtingsavond verliep desastreus  voor de Stichting. 

      Vraag 8.4: Kan het College aangeven waar deze resultaten in het rapport worden beschreven? 

 

RETRIBUTIE 

Vosjan beschrijft alleen het retributieproces (pagina 6). De Retributieregeling of een aanzet daartoe 

ontbreekt, alsmede de Subsidiebeschikking. Dit zijn onontbeerlijke stukken voor beoordeling. 

Betalers aan het fonds weten niet welke objectcodes hun opstallen hebben. De gemeente bepaalt dit 

en geeft geen informatie. Vallen bij voorbeeld de opstallen van Agrariërs ook in Groep 1? De 

gemeentewet en de belasting wet 

stellen dat alleen de gronden vrij zijn. De Stichting meldt dat Greenport, GOM en daarbij betrokken 

bedrijven in aanmerking komen voor retributie.  

Vraag 8.5: Kan het College aangeven wanneer de Retributieregeling met toelichting tegemoet kan 

                    worden gezien? 

Vraag 8.6: Kan het College aangeven welke objectcodes voor retributie van groep 1 en mogelijk  

                    groep 2 in aanmerking komen? 

Vraag 8.7: Kan het College aangeven welke definitie geldt voor Greenpoort- en GOM-bedrijven?   

Vraag 8.8: Waarom krijgt een betaler die retributie kan aanvragen maar 1 maand de tijd om dit te 

                    doen? (1e aanslag eind februari, einde verzoekperiode 1 april) 

                    Vervalt na deze aanvraagperiode het recht op retributie?  

                    Is deze korte periode van terugvragen conform de Nederlandse belastingsystematiek? 

Vraag 8.9 : Kan het College de genoemde Subsidiebeschikking openbaar maken? 

 

11.2 CONCEPT UITVOERINGSREGELING 

Het fonds moet, om in aanmerking te komen voor een subsidieverzoek, voor 25 september een 

globale begroting indienen. 

Vraag 8.10:  Kan het College inzage verlenen in het subsidieverzoek of anders berichten hoe het 

                       fonds het komende jaar haar begroting heeft ingericht? Hoe hoog zal het voorschot zijn  

 



                       dat de stichting voor 1 april 2016 ontvangt?  

Vraag 8.11: Kan het College een overzicht verstrekken van de kosten die gemeente, de stichting en  

                      de  TOV dit jaar denken te maken/hebben gemaakt voor de oprichting van het fonds?  

 


