Aan het College van B&W Vlaardingen
Vlaardingen, 20 juni 2018

Vragen ex art 36 RvO naar aanleiding van de Raadsmemobrief aan de Stichting Vlaardingen 1018.
Geacht College,
Middels een Raadsmemo, welke helaas niet gedateerd is, is de Raad op de hoogte gesteld van een
intentieverklaring die door het college wordt afgegeven aan de stichting Vlaardingen 1018 om hen te
vrijwaren tegen de gevolgen van een aansprakelijkheidstelling door derden vanwege tekorten door het
ten dele niet met de fiscus kunnen verrekenen van de betaalde btw.
Wij zijn blij verheugd dat het spektakel in de Broekpolder zo succesvol zonder incidenten is verlopen ,
maar wachten vol vertrouwen op de antwoorden die eerder gesteld zijn door de BVV. Zowel de CU/SGP
als de BVV wensen een evenement als de Slag bij Vlaardingen niet de nek om te draaien, omarmen dit
initiatief zelfs, maar zijn uiterst bezorgd over de extra uitgaven en subsidies die hieraan uit worden
gegeven.
Naar aanleiding van de laatste memo hebben zowel de CU/SGP als de BVV de navolgende vragen:
1. Hoe kan het dat er door een tegenvallend btw-aftrek extra kosten gemaakt zijn? Zijn deze
risico’s niet mee genomen in de subsidieverstrekking?
2. Was u toen u de raad informeerde over de extra subsidie van €75000 , in uw raadsmemo van 5
juni jl., nog niet op de hoogte van de hier genoemde risico’s?
3. In de tekst staat de volgende uitspraak: “Wij zijn ons bewust dat het eventuele tekort op dit
moment nog niet in te schatten is. In een, niet waarschijnlijk, worst case scenario kan dit tekort
oplopen tot €65.000. Anderzijds is het ook heel goed mogelijk, dat er helemaal geen sprake zal
zijn van een te kort”. Hoe kan u garanderen dat het bedrag maximaal oploopt tot €65.000 terwijl
u zegt dat het eventuele tekort op dit moment niet is in te schatten?
4. Zijn er meer risico’s waar op dit moment extra kosten uit kunnen komen?

5. Hoe is het mogelijk dat een professionele instelling niet weet wat de btw-regels zijn?
6. De gemeente lijkt dit af te schuiven op de betreffende stichting, maar wat is de rol geweest van
de betreffende wethouders en de gemeentelijke projectleider?
7. Welke gevolgen heeft de omgang met de subsidies voor andere evenementen die onder de vlag
van de stichting worden georganiseerd w.o. het Varend Corso? Moeten wij ons hier ook zorgen
over maken voor een extra financiële steun?
8. Kunt u ons inzicht geven in de totale begroting en werkelijke uitgaven van alle evenementen die
de Stichting Vlaardingen 1018 heeft georganiseerd en mogelijk nog gaat organiseren, inclusief
de specificaties?
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.
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