Rekenkamercommissie Eijsden

PERSBERICHT

“Geen verder onderzoek Rekenkamercommissie naar financiering Centrumplan Eijsden”

Op dit moment bestaat in onvoldoende mate houvast en legitimatie om de financiering van het
Centrumplan Eijsden te onderzoeken. Dat is de reactie van de rekenkamercommissie Beek, Eijsden,
Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul op een verzoek van de Stichting Vive in
Eijsden.
De rekenkamercommissie heeft in een oriënterend vooronderzoek de bezwaren van de Stichting Vive
tegen de wijze van financiering van het Centrumplan bezien. Zo blijkt uit de door de
rekenkamercommissie bestudeerde informatie niet dat de financiële huishouding en solvabiliteit van de
gemeente Eijsden structureel zullen verslechteren. Ook als rekening wordt gehouden met andere grote
projecten in de gemeente Eijsden sluit de meerjarenbegroting in 2010 af met een batig saldo. De
rekenkamercommissie heeft geen noodzakelijke verhoging van de tarieven geconstateerd om met deze
verhoging een deel van de kosten van het Centrumplan te compenseren. In de aanwending van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de financiële dekking van het Centrumplan ziet de
rekenkamercommissie in beginsel geen bezwaren. Het leggen van het bouwheerschap van de brede
school in handen van Woningbouwvereniging Sint Servatius is voor de gemeente Eijsden gunstig.
Wel constateert de rekenkamercommissie dat nog niet alle extra inkomsten en uitgaven zijn berekend.
Desalniettemin verwacht de rekenkamercommissie niet op voorhand dat de extra inkomsten ontoereikend
zijn om de extra uitgaven te dekken. De gemeente Eijsden brengt op dit moment de gevolgen van BTWwetgeving in kaart.
Voor dit oriënterend vooronderzoek heeft de rekenkamercommissie gesproken met de burgemeester van
Eijsden, met het hoofd van de afdeling bestuur en management ondersteuning en de projectleider van
het Centrumplan.
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