
 
 

Wageningen, 10 januari 2015 
 
 

College van Burgermeester en Wethouders  
van de gemeente Wageningen 
Markt 22 
6700 AA WAGENINGEN 
 
 
 
Onderwerp: Subsidieregister gemeente Wageningen (vraag art 39 RvO) 
 

Op 9 november heb ik vragen gesteld m.b.t. het subsidieregister. De fractie van de VVD is verheugd dat na 

onze vragen de gegevens op de website van de gemeente Wageningen zijn geactualiseerd. De gegevens 

die nu op de website staan hebben betrekking op de verleende subsidies in de periode 1 maart 2013 t/m 1 

december 2014 (21 maanden).  

 

Naar aanleiding van uw antwoorden heb ik de volgende vervolgvragen: 

1. Het vorige bij ons bekende overzicht dat op de website gepubliceerd is had betrekking op de 

verleende subsidies in de periode 1 januari 2012 t/m 1 maart 2013 (14 maanden). In uw 

antwoord schrijft u dat jaarlijks een tweetal overzichten op de website wordt geplaatst. Hieruit 

begrijpen wij dat in de jaren 2012, 2013 en 2014 dus in totaal 6 overzichten op de website zijn 

geplaatst. Klopt dit? Wij ontvangen graag alle gepubliceerde overzichten.  

 
2. In de periode 1 januari 2012 t/m 1 maart 2013 is één maal een subsidie verleend aan de 

Junushoff. In de periode 1 maart 2013 t/m 1 december 2014 is drie maal een subsidie verleend 
aan de Junushoff. Is de conclusie juist dat in de volledige periode (bijna 3 jaar) vier keer een 
subsidie is verleend aan de Junushoff?  

 
3. In beide lijsten wordt drie keer een subsidie genoemd voor BBLTHK en ’t Venster, maar Museum 

De Casteelse Poort wordt maar twee keer genoemd. Vanwaar dit verschil? 
 
4. De Wageningse Zwem en Poloclub De Rijn komt in de nieuwe lijst twee keer voor bij jaarlijkse 

subsidies (€ 77.500 resp. € 82.050) maar ook bij eenmalige subsidies (voor € 82.050). Is hier 
sprake van een verschrijving?  

 
5. In de oude lijst staan onder H jaarlijkse subsidie 15 items, in de nieuwe lijst staan 25 items. Wat is 

de verklaring voor deze toename? 
 
6. Bent u het met ons eens dat het voor de raad onmogelijk is om de verleende subsidies te 

vergelijken met de begroting? Wij ontvangen graag voor de begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 
het overzicht van de verleende subsidies per jaar waarin tevens het nummer en de datum van de 
betreffende beschikking wordt genoemd. 
 

 

In afwachting van uw antwoord, 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
Marc Kiel 
VVD Wageningen 
Churchillweg 30 
6706 AB Wageningen 

 


