Vlissingen, 23 augustus 2019
Onderwerp: Vragen artikel 34 RvO “Bijdrage Vlissingen aan film “Slag om de Schelde”
Geacht college,
In een RIB gedateerd 21 augustus 2019 werd de Vlissingse gemeenteraad geïnformeerd dat
Vlissingen een partnerschap aangaat met de organisatie van de film “De Slag om de
Schelde” en daar financieel en facilitair aan bijdraagt.
Het CDA heeft hierover de volgende vragen:
1. Strookt de bijdrage van Vlissingen aan de film met het subsidiebeleid van de
gemeente Vlissingen?
2. Naast de financiële bijdrage van €50.000 euro wordt facilitair bijgedragen aan de film.
Op welke manier worden de kosten voor de facilitaire bijdrage voor de raad
inzichtelijk gemaakt?
3. De bijdrage van de gemeente Vlissingen ad € 50.000 is gehaald uit de reservering
voor Sail. Uit die reservering was ook al, zoals opgenomen in de begroting 2019,
€75.000 gehaald voor de activiteiten in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde.
Hoeveel is er in die reservering, na aftrek van de bijdrage voor de film, nog
beschikbaar?
4. Hoe en met welk bedrag wordt die reservering voor Sail gevoed? En is dit
structureel?
5. Hoe had de Gemeenteraad kunnen weten dat er in de begroting 2019 van de
gemeente Vlissingen nog ruimte was van in ieder geval € 50.000? Waar en in welke
Planning- en Controldocumenten is de reservering zichtbaar?
6. Waarom is in ieder geval deze ruimte van € 50.000 niet gemeld in de eerste
bestuursrapportage 2019?
7. Hoeveel van deze posten zijn er nog meer en waar kan de raad die vinden?
8. Als een raad een reservering maakt voor een evenement als Sail dat de laatste keer
ca 300.000 mensen trok en heel veel media aandacht heeft opgeleverd, kan een
college dan die middelen, zelfs zonder consultatie, laat staan instemming, steken in
een bijdrage van een film die ook zonder de bijdrage van Vlissingen gerealiseerd had
geworden?

Met vriendelijke groet,
CDA Fractie
Coen Bertijn

