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Het gaat om een bedrag van € 377.000 per jaar. Uit de bijgeleverde tekst 

wordt mij niet duidelijk waar dat geld precies aan wordt besteed 
 
 
Bij e-mail van 26 januari 2023 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over Financieringsvoorstel Ons Brabant Fietst 2023–2026 

gesteld. Het financieringsvoorstel Ons Brabant Fietst betreft een bedrag van 

€377.000 per jaar.  

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. OBF levert een groot aantal producten, voornamelijk ideeën, plannen, 
marketing en communicatie. Deze worden geleverd door 1,7 fte. Welk deel van 
het budget wordt besteed aan uren en welke deel aan andere (externe) kosten? 
Antwoord: Ongeveer 5/6e deel wordt besteed aan uren en ongeveer 1/6e 

deel van het budget wordt besteed aan andere kosten. 

 

2. Inhoudelijke ondersteuning bij financiële administratie en strategie wordt 
geleverd door Visit Brabant. Wordt dat betaald uit budget van OBF of uit 
budget van Visit Brabant 
Antwoord: Inhoudelijke ondersteuning bij financiële administratie en strategie 

wordt betaald uit budget OBF. 

 

3. Projecten voor werkgevers worden ontwikkeld samen met partner BMN. 
Draagt BMN hier financieel aan bij, of wordt dit betaald uit budget van OBF?  
Antwoord: BMN draagt niet financieel bij.  

 

4. orden de ontwikkel- en eventuele beheerkosten van de genoemde diverse 
corporate communicatiekanalen, zoals websites, sociale media kanalen, sjees 
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magazine, brochures, etc., ook met het OBF-budget gedekt? 
Antwoord: Ja. 

 

5. Wordt het 2-jaarlijks congres voor werkgevers en gemeenten uit het OBF-
budget betaald? 
Antwoord: Ja, de ontwikkelkosten wel. Maar project is nog in idee fase. 

Financiering is verder nog niet uitgewerkt.  

 

6. Een deel van de opbrengsten die OBF binnenhaalt wordt gebruikt als buffer 
om de basis te versterken. Betekent dat een uitbreiding van het aantal 
werknemers en uren of is dat bedoeld voor specifieke externe kosten? 
Antwoord: Ja dit betekent een uitbreiding van het aantal medewerkers, OBF 

heeft nu al een flexibele schil buiten de 1,7 FTE. Deze inzet wordt deels 

gefinancierd uit de inkomsten van aanvullende inkomsten uit project verzoeken. 

De buffer daarnaast ook om continuïteit voor medewerkers en het programma te 

bewerkstelligen. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.L.A. van der Horst 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 



 

  

 


