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Geachte mevrouw Van Engelshoven,

N.a.v. uw brief, kenmerk BENW/2011.3499, wil ik het volgende mededelen en u tevens een vraag stellen.
Tijdens uw bezoek aan de Commissie Loosduinen is er gesproken over een onvermijdelijke
bezuinigingsronde en deze bezuiniging zal ook de Commissie Loosduinen treffen.
Naast de reeds toegepaste 7.7 % korting, die ons allen trof, komt hier een nieuwe bezuiniging van 2x 10%
bovenop.
Deze bezuiniging gaat in per kalenderjaar 2013 en zal voor de jaren 2013 en 2014 gelden. Wat er daarna
precies staat te gebeuren, laten we over aan anderen.
Misschien kunt u zich nog herinneren, dat we natuurlijk deze bezuiniging hebben afgewezen, maar
tegelijkertijd begrepen we, dat ook de Commissie Loosduinen moet inleveren.
De voorgestelde bezuiniging is tijdens die vergadering anders gepresenteerd dan nu uit de brief blijkt en
tevens niet in absolute cijfers gepresenteerd.
Er werd duidelijk door u gezegd: ”Vanaf 2013 zal over het bedrag van 70.000,00 euro een 10% korting
worden toegepast en het jaar daarop zal over dat bedrag van 2013 opnieuw 10% worden toegepast.”
Uw beleidsadviseur maakte daarop een berekening, die door u is meegenomen, nadat we ons akkoord
daarover hadden uitgesproken.
Deze berekening zag er als volgt uit:
Subsidie voor 2012: 70.000,00 euro
Subsidie voor 2013: 70.000,00 – 10% = 63.000,00 euro
Subsidie voor 2014: 63.000,00 – 10% = 56.700,00 euro
Dit bedrag werd door u en ons aanvaard!
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Mijn vraag hierbij is: “Kunt u, ondanks de aan ons verzonden brief, afstand nemen van de inhoud en
wederom instemmen, met de eerder besproken korting versus de door u in uw brief genoemde korting van
2x 7.000 euro?”
Waarschijnlijk hebt u het briefje van uw beleidsmedewerker nog bewaard en kunt u het zo terug zien.
In afwachting van uw antwoord.
Met vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen

cc. dhr. drs. K. P. Klein, stadsdeelwethouder
leden van de Raad
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