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Beslispunten
1. ln te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in het
financiële overzicht en het kredietoverzicht van de 1" tussentijdse rapporfage 2017.
2. Hiertoe vast te stellen de 5" begrotingswijziging van 2017.

lnleiding
De 1u tussentijdse rapportage geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste drie
maanden van 2017. Bij de evaluatie van de planning- en controlcyclus in maart 2017 heeft de
raad besloten om in2017 de peildatum van 1 aprilaan te houden ín plaats van 1 mei.

Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het
jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd via een begrotingswijziging.
Er worden alleen afrnrijkingen > € 25.000,- toegelicht (onderdeel A). Om te voorkomen dat er
hierdoor binnen een programma regelmatig forse over- of onderschrijdingen ontstaan, leggen
wij alles kleiner dan € 25.000,- gesaldeerd per taakveld voor zonder nadere toelichting
(onderdeel B). Dit laatste geldt ook voor budgetneutrale wijzigingen (onderdeel C).

ln de bijlage staat het kredietoverzicht waarín de voortgang van de lopende kredieten is

beschreven. De geelgearceerde kredieten zijn in 2017 afgesloten, de groen gearceerde
kredieten lopen door. De dik gedrukte teksten in de toelichtingen zijn wijzigingen in het begrote
krediet in. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Taakvelden in plaats van beleidsproducten
Eén van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) is dat gemeenten vanaf 2017 een indeling ín 53 verplichte taakvelden moeten hanteren
Daarom zijn met ingang van de begroting 2017 de 48 beleidsproducten omgebouwd naar 53

taakvelden. Hierover bent u geinformeerd in de kadernota van vorig jaar.

ln de overzíchten bij de onderdelen A, B en C staan per programma de financiële resultaten van
de betreffende taakvelden. Bedragen in de kolom "Begroting verschil" vermeld als"-" geven
een nadelig effect, anders voordelig.

Onderdeel A: budqetafwiikinqen > € 25.000,-
Op de volgende twee pagina's staat het overzicht met budgetafwijkingen > € 25.000,-.
De "omrande" nummers, uiterst rechts van het overzicht, verwijzen naar de toelichtingen die
onder het overzicht staan (pagina 4 en verder).
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Taakvelden per programma Begroting
na wijziging

Realisatie
t/m maart

Begroting
pfognose

Begroting
verschil

'1. Gebiedsgericht werken

Openbare orde en veiligheid

Samenkracht en burgerpartic¡patie

2. Economie en vastgoed

Bedrijfsloket en -regelingen

Economische ontwikkeling

Economische promotie

Mutaties reserves programma 2

3. Veiligheid en handhaving

Crisisbeheersing en brandweer

4. Bestuurlijke samenwerking

Taakvelden ziln ondergebracht in programma I

5. Sociale zaken en armoedebeleid

Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

Begeleide participatie

lnkomensregelingen

6.Zorg, welziin en cu¡tuur

Begraafplaatsen

Cultureel erfgoed

Cultuurpresentat¡e, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Geëscaleerde zorg 18+

Maatwerkdienstverlening 1 8+
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)

Media

Musea

Sportaccommodaties

Sportbeleid en activering

Wijkteams

7. Jeugdbeleid en onderwijs

Geêscaleerde zorg 18-

Maatwerkdienstverlening 1 8-

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

I Krediet "Koeling kinderdagverblijf De Kleine Wereld"

Onderwijshuisvesting

Openbaar basisonderwijs

Volksgezondheid

Mutaties reserves programma 7

1.867.665 848.815 1 .867.665

879.203

3.070.696

49.265

520.386

-237.225

43.757

1.395.045

4.473.153

3.251.869

8.825

255.2',18

1.123.991

163.887

6.139.248

977.306

787.206

91.804

1.292.112

404.743

674.342

727.780

6.708.572

1.666.621

1.480.567

13.127

'1.265.972

96.752

1 18.532

617.828

879.203

3.070.696

0

0

-5.553

75.003

19.396

0

534.368

1.450.352

827.460

49.265

520.386

-237.225

43.757

1.395.045

4.473.153

3.440.311

0

0

-188.442

0

0

0

0

0

650

86.884

422.849

41.470

2.023.365

76.228

393.603

27.02'l

164.277

196.418

20.142

8.825

255.218

1.123.991

163.887

6.139.248

977.306

787.206

41.804

1.292.712

404.743

674.342

0

0

0

0

0

0

0

00050

0

0

0

93.518

863.910

181 .760

13.988

0

592.021

0

727.780

6.708.572

1.666.621

42.350

1.480.567

13.127

't.265.972

96.752

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4
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Taakvelden per pfogramma Begroting
na wijziging

Realisatie
t/m maart

Begroting
pfognose

Begroting
verschil

8. Democratisch bestuur

Bestuur

Burgerzaken

Mutaties reserves programma 8

9. Milieu en afval

Atual

l, gesloten exploitatie afual

Milieubeheer

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Riolering

\ gesloten exploitatie riolering

Mutaties reserves programma 9

10. Bereikbaarheid en verkeer

Parkeerbelasting

Parkeren

Verkeer en vervoer

\ Aanvullend krediet "Herinr¡cht¡ng Diepe Vaart"

\ Aanvullend krediet "Herinrichting Korte Kerkstraat"

11. Bouwen en wonên

Beheer overige gebouwen en gronden

Fysieke bedri jfsinfrastructuur

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Ruimtelijke Ordening

Wonen en bouwen

Mutaties reserves programma 11

12. Financiën en belastingen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Belastingen overig

Overhead

Overige baten en lasten

OZB niet-woningen

OZB woningen

Treasury

Venootschapsbelasti ng

Mutaties reserves programma 12

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Totaal

2.'.115.247 -676.553

1.877.930

750.474

-158.846

2.088.910 26337

207.000 voorziening

701.499 25.000

-71't.667 0

-954.023 0

30.000 voorziening

-20.409 0

1.877.930

750.474

-158.846

726.499

-711.667

-954.023

-20.409

-357.777

16't .913

3.122.045

96.665

50.074

3.313

24.347

387.995

426.282

-49.385.345

38.534

8.753.369

383.660

-1.571.394

-3.162.409

- 1 .399.2 16

350.000

-694.259

-5.489

460.589

-126.669

0

162.653

159.747

-3.249.009

-155.649

13.084

202.847

28.263

0

-331

-12.792

-164.888

0

-397.777

161 .913

2.937.045

87.'.131

206.000

96.665

50.074

3.313

24.347

-157.562

426.282

49.385.345

38.534

8.821.722

383.660

-1.571.394

-3.162.409

-1.399.216

350.000

-694.259

-5.489

0

0

0

0

0

0

00085 I
10

11

13

0

0

0

0

0

0

12557

0

545

-15.788.128

-240.848

4.449.466

24.854

-632.520

-4.'t58.929

2.237.465

0

-24.854

0

353-68.

0

0

575.099

0

0

0

0

0

0

0

5

6

7

I
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Toelichtinqen:

Taakveld Begeleide participatie
1. Oormerken gelden verhoogde asielinstroom
Net als in 2016 zullen in 2017 middelen worden opgenomen in algemene uitkering voor de

begeleiding van vergunninghouders. ln 2016 ging het om een bedrag van € 310.1 17,-. De

hoogte van het bedrag in 2017 zal in de komende meicirculaire bekend worden. Wij stellen

voor om deze middelen hier voor te oormerken. Omdat het bedrag nog niet bekend is, komen

wij hier bij in de kadernota op terug.

Taakveld lnkomensregelingen
2. Decentralisatieuitkering armoedebestriiding kínderen
Door de decentralisaties van de Wmo 2015 en Jeugdhulp is er veelveranderd in het sociaal

domeín. Wanneer de'wereld'verandert, is het belangrijk dat wij ook onze systemen en onze

manier van denken daarop aanpassen. Het is niet langer dat armoede los gezien kan worden
van andere zaken, zoals werkeloosheid, het gevoel buiten spel te staan en gezondheidsverlies.

Wij zien dan ook mogelijkheden voor meer integraliteit en maatwerk voor onze inwoners. Dit is

essentieel om het armoedebeleid duurzaam door te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om

alle elementen in zijn geheel bij elkaar te brengen. Om dit gerealiseerd te krijgen, is het bii

nader inzien noodzakelijk om de middelen uit de algemene uitkering hiervoor te oormerken.

Het gaat om een bedrag van € 188.442,- structureel. Dit is een nadeel, omdat deze gelden in

eerste instantie als algemene dekkingsmiddelen zijn geraamd.

Taakveld Musea
3. Subsidieverzoek herinríchting Weveriimuseum
Eind januari 2017 heeft de raad een besluit genomen over het subsidieverzoek herinrichting

weverijmuseum door een eenmalige subsidie te verstrekken van € 150.000,- aan Stichting

Weverijmuseum Geldrop. Het dekkingsvoorstelwas als volgt: € 35.000,- ten laste van de

reserve Recreatie en Toerisme, € 15.000,- ten laste van het krediet "Kwaliteitsimpuls
centrumplan Geldrop" en € 100.000,- door het beschikbaar stellen van een krediet. Aangezien

het weverijmuseum eigendom is van de gemeente, worden de investeringen geactiveerd.

Een mogelijkheid is om de € 35.000,- uit de reserve Recreatie en toerisme en de € 15.000,- uit

het krediet "Kwaliteitsimpuls centrumplan Geldrop" te storten in een nieuw te vormen
dekkingsreserve "Herinrichting weverijmuseum". De kapitaallast van € 150.000,- bedraagt

€,11.250,- per jaar en de jaarlijkse vrijval uit de dekkingsreserve € 2.500,-. Hierdoor resteert er

vanaf 2018 een jaarlijkse kapitaallast van € 8.750,-. (optie 1)

Een andere mogelijkheid is om de bedragen uit beide reserves vrijte laten vallen ten gunste

van het resultaat in2017 (€ 50.000,- incidenteel) en de volledige kapitaallast van €,11.250,'

structureel op te nemen (vanaf 2018). (optie 2)

Gelet op het geringe bedrag van de jaarlijkse vrijval uít de dekkingsreserve en de praktische

toepasbaarheid stellen wij optíe 2 voor.

GM20'17.01 l9l6 l" tussentijdse rappoftage 2017 blad 4van ll



-:\l /i--rr--

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
4. Koeling kinderdagverblijf De Kleine Wereld
"De Kleine Wereld" huurt sinds 2009 een pand van de gemeente welke is gekoppeld aan de
voormalige basisschool Sint Lucia, het huidig genaamde Kindcentrum Puur Sang. Sinds het
nieuwe bouwbesluit in november 2015 is de regelgeving aangescherpt op de ventilatie-eisen
en worden de grenzen met pieken overschreden. Dat is vooralsnog vanwege een
overgangsperiode beperkt toelaatbaar. Zodoende zal deze verbetering aan het
ventilatiesysteem dit jaar worden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud.
Aanvullend wenst het kinderdagverblijf airco's in de slaapkamers waar het in de zomer te warm
is. We kunnen een luchtbehandeling toepassen waarin de ventilatietoevoer wordt verbeterd,
gecombineerd met de aanvullende koeling. De totale investering in2017 bedraagt €,42.350,-.
Er is afgesproken met de huurder dat de jaarlijkse kapitaallasten (vanaf 2018) in de huurprijs
zullen worden verdisconteerd, zodat de investering voor de gemeente budgetneutraal is.

Taakveld Afval
5. Vervallen kostenpost binnen de exploitatie Afual
ln de begroting staat ten onrechte een kostenpost van € 26.377 ,- die kan komen te vervallen.
Dit heeft geen effect op de de hoogte van de afualstoffenheffing, omdat deze kosten ook niet
zijn meegenomen in de berekening ervan.

6. Fínanciële gevolgen begrotingswijziging 2017 van Cure
De onderstaande posten komen uit een begrotingswijziging 2017 van Cure. De zienswijze
hierop wordt separaat aan de raad voorgelegd.

a. Stortkosten groente-, fruit- en tuinafual (GFT) (structureel)

a. Stortkosten groente-, fruit- en tuinafual (GFT) (incidenteel)
b. lnzameling GFT (structureel)
c. Glas- en papierinzameling
d. Vergoeding plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

e. lnzameling textiel
f. Verwerking milieustraat
g. Huur milíeustraat (lasten)

g. Huur milieustraat (baten)

h. Kapitaallasten milieustraat
i. Kantoorkosten
j. lnzet post onvoorzien I 33.000

IEiFqT'r'r
* = De budgetafwijkingen zijn structureel van aard, maar worden in de begrotingswijziging van
de 1u tussentijdse rappor|age 2017 incidenteel verwerkt. Dit komt omdat Cure deze
kosten/opbrengsten al structureel verwerkt in haar eigen begroting. Na goedkeuring door de
raad nemen wijde bedragen uit de begroting 2018 van Cure over in de gemeentelijke
begroting 2018.

sx
I

I

s*
s¡ç

I

s*
sx
sx
sx

I

-25.400
-30.600

-68.000
-25.000
-19.000

19.000
-62.000
-25.000

25.000
-45.000

16.000
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a. Stortkosten GFT

ln de begroting is geen rekening gehouden met hogere kosten voor transport, op-, en overslag.

lnmiddels is hiervoor een Europese aanbesteding doorlopen en ziln de kosten bekend. Het gaat

hierbij om structurele meerkosten van €25.400,-.
Het overige bedrag van € 30.600,- is incidenteel en wordt veroorzaakt door de extra stortkosten

als gevolg van punt b. (gratis in te zamelen GFT in 20171.

b. lnzamelinq GFT

ln het najaar van 2016 is door de gemeente besloten om geen bladkorven te plaatsen en het

GFT gratis in te zamelen in een periode van 10 weken. Dit leidt tot extra inzamelkosten. Deze

worden hier geraamd. De gemeente moet nog besluiten of deze act¡e ook in 2017 plaats gaat

vinden, maar de kosten worden in deze tussentijdse rapportage alvast meegenomen.

c. Glas- en papierinzamelínq
De opbrengsten blijven achter als gevolg van marktontwikkelingen

d. Verqoedinq PMD
Nedvang wil een korting toepassen vanTo/o op de vergoeding van PMD vanwege vervuiling.
Hierover is nog geen akkoord bereikt, maar voorzicht¡gheidshalve nemen we deze korting

hierin al mee. Het gaat om een bedrag van -/- € 36.000,-.
Daarnaast is door Nedvang besloten om de vergoeding voor het vermarkten te verhogen. Dit

levert voor Geldrop-Mierlo een extra vergoeding op van € 17.000,-.

e. lnzamelinq textiel
Omdat het textielsorteercentrum nog niet operationeel is, wordt het textiel in Geldrop-Mierlo

nog door charitatieve instellingen en Het Goed ingezameld. Daarom vervallen de geraamde

inzamelkosten van Cure.

f. Verwerkinq milieustraat
De afualstromen op de milieustraat zijn opnieuw aanbesteed tot en met med¡o 2018. Hieruit

blijkt dat de marktprijzen duurder zijn dan daarvoor het geval was. Dit geldt met name voor B-

hout, puin-, bouw- en sloopafual en grof huíshoudelijk afual.

q. Huur milieustraat
Door de uitbreiding van de milieustraat wordt door de gemeente € 25.000,- extra huur in

rekening gebracht. Cure brengt die vervolgens in rekening bij de gemeente.

h. Kapitaallasten milieustraat
Op verzoek van de gemeente heeft Cure een deel van de herinrichtingswerkzaamheden van de

milieustraat in 2016 voor haar rekening genomen. Vanaf 2017 worden de kapitaallasten door
Cure in rekening gebracht bijde gemeente.

GM2017.0'l 1 91 6 1' tussentijdse rapportage 201 7 blad 6van ll



-:\ly'i---r--

i. Kantoorkosten
Gepland is om het kantoorgebouw voor Cure gelijktíjdig te bouwen met het project
REnescience. Vanwege vertraging in de besluitvorming is de bouw uitgesteld. Dit levert een
besparing op. Ook is de aanschaf van een zijlader uitgesteld vanwege een project waarin een
waterstofuoertuig wordt ontwikkeld.

i. lnzet post onvoorzien
Voor de dekking van hogere verwerkingskosten wordt de helft van de post onvoorzien ingezet.

Taakveld Milieubeheer
7. Duurzaamheid niet gemeentelijke gebouwen
Omdat de uitvoering van energiebesparende maatregelen bijverenigingen en

welzijnsinstellingen naar verwachting niet geheel in 2017 zullen zijn afgerond, stellen wij voor
om een deel van dit bedrag over te hevelen naar 2018. Dit levert een voordeel op van
€ 25.000,- in 2017 en een nadeel van € 25.000,- in 2018.

Taakveld Riolering
8. Opstellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

Voor het opstellen van het vGRP wordt een deel van het werk uitgezet bij een extern adviseur
De kosten bedragen € 30.000,- en zijn nog niet opgenomen in de begroting. Dit wordt gedekt

uit de egalisatievoorziening Riolering (gesloten exploitatie).

Taakveld Verkeer en vervoer
9. Stelselwijziging met betrekking tot openbare verlichting (OVL)

Met ingang van 2017 is het BBV gewijzigd. lnvesteringen in maatschappelijk nut moeten
verplicht worden geactiveerd. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze met betrekking tot OVL:

voorheen werden vervangingsinvesteringen, niet zijnde herinrichtingen, volledig ten laste
gebracht van de exploitatie in het jaar van investeren. Vanaf 2017 worden de kosten
uitgesmeerd over afschrijvingstermijnen van 40 iaar (masten) en 20 jaar (armaturen). Op de
korte termijn is dit een voordeel. Het voordeel wordt elk jaar kleiner vanwege de toename van
kapitaallasten. Ter illustratie :

Masten
Armaturen
Kapitaallasten investeringen 201 7

Kapítaallasten investeringen 201 8

Kapitaallasten investeringen 201 9

Kapitaallasten investeringen 2020

Kapitaallasten investeringen 202 1

1.850

1 1.100

12.950

1.827

10.915

12.742

12.950

1.804
10.730

12.534

12.742

12.950

1.781

10.545

12.326

12.534

12.742

12.950

50.55138.22625.692Totaal kapitaallasten 12.950

ln exploitatie 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000

Verschil (voordeel) 134.449185.000 172.050 159.308 146.774
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Dit betekent een voordeelvan € 185.000,- in2017 dat na circa 16 jaar omslaat ¡n een nadeel

Voorgesteld wordt om het geld dat in 2017 beschikbaar is gesteld voor vervangings-

investeringen OVL (€ 185.000,-) om te zetten naar een krediet. Dit nieuwe krediet leidt tot
jaarlijkse kapitaallasten. Vanaf 2018 nemen wij dit jaarlijks op in het activiteitenplan van de

begroting.

10. Aanvullend krediet Herinrichting Diepe Vaart

De uitvoering vindt dit jaar plaats. Tezamen met dit project wordt ook de weg heringericht. De

kosten hiervan bedragen € 87.131,-. Voorgesteld wordt om het krediet met dit bedragen te

verhogen. Dit leidt vanaf 2018 tot een structurele kapitaallast van € 5'663,-.

I l. Aanvullend krediet Herinríchting Korte Kerkstraat-Bogardeind
Het gevoteerde krediet voor de herinrichting bedraagt € 789.000,-. De geactualiseerde

kostenraming op basis van het definitief ontwerp komt uit op € 995.000,-, een tekort van

€ 206.000,-. Het extra krediet van € 206.000,- leidt vanaf 2018 tot een structurele kapitaallast van

€ 13.390,-.

Taakveld Wonen en bouwen
12. Verkoop Heílige Geeststraat 3
De verkoopprijs van het pand is € 760.000,- en de boekwaarde per 31 december 2016 bedraagt

€,176.179,- zodat per saldo een incidentele boekwinst van € 583'821,- ontstaat.
Daar tegenover ontstaat op basís van de huidige vastgoedexploítatie een jaarlijks structureel

nadeelvan € 38.264,-. D¡t bedrag bestaat uit het wegvallen van de huuropbrengsten minus de
jaarlijkse kosten.

Taakveld Overhead
13. Opbrengsten uit detacheríng medewerker
De betreffende medewerker is niet meer werkzaam binnen de gemeente en wordt daarom niet

meer gedetacheerd. De opbrengsten uit detachering zijn ten onrechte in de begroting blijven

staan.
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Onderdeel B: budqetafwiikinqen < € 25.000.-
Hieronder staat het overzicht met budgetafwijkingen > € 25.000,-

Taakvelden per programma Begroting
verschil

6, Zotg, welziin en cultuur

Sportaccommodaties

\ budgetafwijkingen < € 25.000.- (onderhoud Cruyff Court)

7. Jeugdbeleid en onderwijs

Onderwilsbeleid en leerlingenzaken

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (aanpassing huuropbrengst)

8. Democratisch bestuur

Burgerzaken

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (verkiezingen)

I budgetafwijkingen < € 25.000,- (grootschalige topografie)

9. Milieu en afval

Openbaar groen en (openlucht) recreat¡e

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (indexering Senzer en Ergon)

10. Bereikbaarheid en verkeer

Verkeer en vervoer

\ budgetafwilkingen < € 25.000.- (schade brug Brugstraat)

12. Financiën en belastingen

Overhead

I budgetafwijkingen < € 25.000,- (beveiligingskosten)

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (werkplekreiniging)

I budgetafwijkingen < € 25.000,- (personele kosten)

\ budgetafwilkingen < € 25.000,- (activiteitencommissie)

Totaal

-5.000

10.862

-14.750

-10.672

-6.700

-8.000

-10.000

-6.600

3.006

-6.200

-75.778
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Onderdeel C: budqetneutrale wijziqinqen
Hieronder staat het overzicht met budgetneutrale wijzigingen (programmaoverstijgend)

Taakvelden per programma Begroting
verschil

1. Gebiedsgericht werken

Openbare orde en veiligheid

\ budgetneutrale wijziging (van P1 naar P6)

Samenkracht en burgerparticipatie

\ budgetneutrale wijziging (van P6 naar Pl)

5. Sociale zaken en armoedebeleid

lnkomensregelingen

\ budgetneutrale wijziging (van P6 naar Pb)

6.Zotg, welzijn en cultuur

Begraafplaatsen

\ budgetneutrale wijziging (van P1 naar P6)

Wijkteams

\ budgetneutrale wijziging (van P6 naar P1)

\ budgetneutrale wijziging (van P6 naar P5)

Totaal

6.099

-50.000

-6.000

-6.099

50.000

6.000

0
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Rekening houdend met deze 1" tussentijdse rapportage wordt het begrotingssaldo:

Raadsbesluit Evaluatie kermis (variant B)

Mutaties 1" tussentijdse rapoortaqe 2017:

- OnderdeelA. Budgetafwijkingen > € 25.000,-

- Onderdeel B. Budgetafiruiikingen < € 25.000,-

- Onderdeel C. Budgetneutrale wijzigingen

- waarvan incidenteel

- waarvan structureel

J.H n Vlerken
fls

-16.110

575.099

-75.778

0

620.CI25

-126.191

De effecten in meerjarenperspectief worden via de kadernota 20"17-2O2l gepresenteerd.
Daarbijwordt ook de dekking aangegeven voor het structurele tekort.

Bijlage: kredietoverzicht 1" kwartaal 2017

Geldrop, 9 mei2017

Link
rgemeester

Begrotingssaldo na 1e tussentijdse rapportage 2017
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Bijlage: kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2017

Project Omschrijving project Jaar           

krediet- 

votering

Lasten Baten Saldo Begroting Realisatie tot en 

met 2016

Realisatie 

2017

Verschil 

begroting en 

realisatie

Verplichting 

totaal

Restant                  

- = negatief       

+ = positief

Toelichting

701050 Rolbezem 2015 Lasten 11.519 4.519 6.680 320 0 320 In 2017 is de kleine rolbezem aangeschaft. De kosten zijn € 320,- lager uitgevallen. 

Krediet afsluiten.

701056 Servicewagen incl. kraan 2017 Lasten 60.000 0 0 60.000 60.000 0 De servicewagen wordt eind 2017 vervangen.

701063 Speedvisor 2017 Lasten 7.500 0 0 7.500 7.500 0 De speedvisor zou in 2017 worden vervangen. Deze is echter niet meer benodigd. 

Voorgesteld wordt om hier nu een container voor aan te schaffen.

701072 Tractor Fendt 2017 Lasten 60.000 0 0 60.000 60.000 0 De tractor wordt eind 2017 vervangen.

701064 Grasveegmachine 2017 Lasten 17.500 0 0 17.500 17.500 0 De grasveegmachine wordt in 2017 vervangen.

701065 Verticuteermachine 2017 Lasten 5.000 0 0 5.000 5.000 0 De verticuteermachine wordt in 2017 vervangen.

721004 Slachthuisstraat 2017 Lasten 34.000 0 0 34.000 34.000 0 Deze gelden zijn beschikbaar voor de voorbereiding. De uitvoering vindt plaats in 2018. 

Dan worden ook de uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld.

721032 Inrichting Geldropseweg 2013 Lasten 25.000 0 26.677 -1.677 0 -1.677 In 2017 heeft de aankoop van de grond plaatsgevonden. De transactie is € 1.677,- 

hoger uitgevallen (door notariskosten). Krediet afsluiten.

721052 Fietspad Oudvensestraat 2017 Lasten 20.000 0 0 20.000 20.000 0 De uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal 2017.

72105100 Inkorten stationstunnel 2015 Lasten 258.000 253.252 43.140 -38.392 -38.392 0 Na veelvuldig en intensief overleg met de NS is de gemeente eind november 2016 

gestart met het inkorten van de tunnel onder het NS-station in Geldrop. In december 

zijn deze werkzaamheden afgerond. Inmiddels is ook de tunnelrand netjes afgewerkt en 

op het dak van de ingekorte tunnel een hek geplaatst. De eindafrekening met de 

aannemer moet nog plaatsvinden, net als de verrekening met Wooninc. In 2017 is voor 

deze investering nog een extra krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld en de 

subsidie Spoorse doorsnijdingen moet nog worden verwerkt.

721065 Aanleg aansluiting Geldropseweg-Termeerstraat 2012 Lasten 190.000 39.016 0 150.984 150.984 0 Door juridische procedures omtrent de kapvergunning en verkeersbesluit is er weinig 

voortgang geboekt. De Raad van State heeft in een tussenvonnis uitgesproken dat het 

verkeersbesluit verder onderbouwd moet worden.  Na de uitspraak zal de calculatie 

nogmaals worden getoetst in verband met de kosten gemaakt bij het voortraject om de 

vergunning te krijgen. Mogelijk leidt dit een aanvullende kredietaanvraag. De 

verwachting is dat het werk in 2017 uitgevoerd wordt.

721070 Herinr. en rioolverv. zuid. ventweg Mierloseweg 2010 Lasten 775.000 754.826 4.122 16.052 16.052 0

Baten -173.178 -173.178 0 0 0 0

Saldo 601.822 581.648 4.122 16.052 16.052 0

721080 Herinrichting St. Jozefplein 2014 Lasten 1.025.750 173.424 0 852.326 852.326 0 Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de 

omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af. De 

verwachte oplevering is 2018.

Het project is bijna gereed. De afronding bestaat uit de aanleg van groenvoorzieningen.
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Project Omschrijving project Jaar           

krediet- 
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Lasten Baten Saldo Begroting Realisatie tot en 

met 2016

Realisatie 

2017
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Verplichting 
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Restant                  

- = negatief       

+ = positief

Toelichting

721081 Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en Aa 2015, 2016 

en 2017

Lasten 1.181.000 95.945 410 1.084.645 1.084.645 0 Het project is gestart in 2015 en loopt door tot waarschijnlijk in 2018. Het project 

behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die 

het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het 

kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten 

noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. Op dit moment is het ontwerp van de 

route gereed. De totale projectkosten t/m 2017 bedragen € 1.181.000,- en zijn initieel als 

volgt begroot over de jaren: 2015 € 51.000,-, 2016 € 40.000,- en 2017 € 1.090.000,-. Het 

zou kunnen dat een gedeelte van de kosten in 2017 wordt verschoven naar 2018. In 

2014 is een subsidie van € 590.000,- toegekend, waarvan het voorschot in  2015 van

€ 50.000,- inmiddels is ontvangen. In januari 2016 is het 2e voorschot van € 420.000,- 

ontvangen. Het laatste gedeelte van € 120.000,- wordt in 2017 verwacht.

Baten -470.000 -470.000 0 0 0 0

72109400 Herinrichting stationsomgeving 2017 Lasten 200.000 0 145 199.855 199.855 0 Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2017 van start gegaan. Uitvoering staat gepland 

voor 2018 

721098 Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat) 2016 Lasten 243.000 0 0 243.000 243.000 0 In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het 

ziekehuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2018 zal 

plaatsvinden.

72109740 Vervangen VRI Sluisstraat - Peijenburgweg 2016 en 

2017

Lasten 195.000 0 0 195.000 195.000 0 Kredietgedeelte 2016 is in activiteitenplan 2016 beschikbaar gesteld. In 2017 komt

€ 175.000,- beschikbaar. In 2017 zal dit worden gerealiseerd in combinatie met de 

herinrichting van het kruispunt.

731041 Onderzoek en realisatie podium 2014 Lasten 105.781 8.377 0 97.404 97.404 0

Dekking res. -105.781 -8.377 0 -97.404 -97.404 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

73104x  Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) div. Lasten 3.724.112 1.554.017 126.690 2.043.405 2.043.405 0

Dekking res. -2.427.633 -1.297.342 0 -1.130.291 -1.130.291 0

Saldo 1.296.479 256.675 256.675 783.129 913.114 0

732008 Revitalisering industrieterrein De Smaale fase 2 en 3 2014 Lasten 1.809.000 1.454.291 17.012 337.697 16.697 321.000

Baten -459.000 0 0 -459.000 -340.000 -119.000

Saldo 1.350.000 1.454.291 1.454.291 -1.558.582 -340.000 202.000

Er is gestart met de realisatie van de Willem Alexanderstraat, parkeren Margrietstraat 

en restant Margrietstraat. Daarnaast zijn de nutsbedrijven gestart met hun 

aanpassingen in de Dorpsstraat.

In juli 2016 is de aanleg van de nieuwe verbinding Tramweg-Industrieweg (deelproject 

2) en Tramweg-Nijverheidsweg (deelproject 3) afgerond. Samen met de ondernemers 

zijn deze nieuwe wegen feestelijk geopend in september van dat jaar. Hiermee is de 

totale revitalisering van bedrijventerrein De Smaale voltooid. Dit voorjaar is de laatste 

beplanting gerealiseerd. In mei zal samen met de accountant een eindopstelling voor 

de subsidieafhandeling worden gemaakt. 

Financieel is het project gunstig verlopen door meevallers bij de grondverwerving door 

een bijdrage van  GNT en uiteindelijk lagere kosten dan geraamd voor de 

nutsbedrijven. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er ook nog minder 

kosten geweest voor het grondwerk. Het krediet kan met € 321.000,- worden 

afgeraamd. Omdat er minder kosten zijn gemaakt zal er uiteindelijk € 119.000,- 

minder subsidie worden ontvangen.

De raad heeft destijds gevraagd te onderzoeken of het wenselijk is dat er een kiosk op 

het Molenplein moet komen. Middels burgerparticipatie is getracht hierover uitsluitsel 

te krijgen. Inmiddels is het woord kiosk vervangen door podium. Feit is echter dat 

partijen van mening verschillen over de vraag of er een vast danwel mobiel podium 

moet komen. Gevraagd is aan de gemeenschap Mierlo om die vraag gezamenlijk 

beantwoord te krijgen. Hiermee is men nu nog doende. Realisatie in 2017.
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756022 Ontsluiting Sang en Goorkens 2014 en 

2015

Lasten 35.000 14.259 0 20.741 20.741 0 In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel 

Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’.

Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen 

Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. In 2016 is 

de kern van dit onderdeel (het mogelijk maken van een rondwandeling door Sang en 

Goorkens met aanvullende recreatieve voorzieningen) door het waterschap 

aanbesteed. Realisatie in 2017.

772110 Herinrichting milieustraat 2013 en 

2015

Baten -59.000 -59.000 0 0 0 0 In de raadsvergadering van 9 november 2015 is  het krediet verhoogd naar een bedrag 

van € 742.000,- . Het hogere investeringsbedrag is deels opgevangen door een bijdrage 

vanuit de grondexploitatie (€ 59.000,-) en door een bijdrage in de kapitaallasten door 

Heeze-Leende. Er moet nog gekeken worden naar het parkeerprobleem bij de ingang 

van de milieustraat. Het restantkrediet is hiervoor benodigd.

Lasten 742.140 708.987 0 33.153 33.153 0

772200 Riolering Haspelstraat 2016 Lasten 29.001 0 0 29.001 29.001 0 De relining vindt plaats in 2017.

772201 Riolering Hekelstraat 2016 Lasten 44.292 0 0 44.292 44.292 0 De rioolvervanging wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plan herinrichting 

Hekelstraat.

772202 Riolering Diepe Vaart 2014 Lasten 158.868 37.678 500 120.690 207.821 -87.131 De uitvoering vindt in 2017 plaats. Tezamen met dit project wordt ook de weg 

heringericht. Hiervoor is bij de raad aanvullend krediet gevraagd in deze tussentijdse 

rapportage. Het krediet dient opgehoogd te worden met € 87.131,-. 

772208 Riolering Elsbroekpad 2017 Lasten 53.232 0 0 53.232 53.232 0 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.

772210 Riolering Margrietstraat 2017 Lasten 69.720 0 0 69.720 69.720 0 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.

772211 Riolering Nuenenseweg 2017 Lasten 224.488 0 0 224.488 224.488 0 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.

772212 Riolering Slinge 2017 Lasten 8.334 0 0 8.334 8.334 0 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.

772213 Riolering Weverstraat 2017 Lasten 67.611 0 0 67.611 67.611 0 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.

772225 Riolering Parallelweg schadeherstel 2016 Lasten 102.000 19.667 51.572 30.761 60.761 -30.000 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. In het werkvak is vervuiling 

geconstateerd die voor de uitvoering tot extra maatregelen en dus € 30.000,- extra 

kosten leidt.

772226 Aanpak wateroverlast 2017 Lasten 75.000 0 0 75.000 75.000 0 De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.

772264 Bestrijden grondwateroverl. Scandia/Coev.West 2010 Lasten 2.727.805 2.380.825 174 346.806 176.806 170.000

Baten -53.388 -49.535 0 -3.853 0 -3.853

Saldo 2.674.417 2.331.290 174 342.953 176.806 166.147

772282 Riool Christinastraat 2015 Lasten 6.276 0 0 6.276 6.276 0 Dit project wordt in 2017 uitgevoerd.

772283 Riool Jan Cornelis de Rijpstraat 2015 Lasten 76.791 0 0 76.791 76.791 0 In 2017 wordt de relining uitgevoerd.

721084 Pluvierstraat 2015 Lasten 119.762 0 0 119.762 119.762 0 De uitvoering vindt tegelijk met de herinrichting van de straat plaats i.v.m. 

parkeerproblematiek. Oplevering 2019.

Door een aanbestedingsvoordeel valt het werk € 170.000,- lager uit. De baten zijn

€ 3.853,- lager dan begroot. In 2017 wordt het project afgerond.
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772288 Riool Ziggenstraat 2015 Lasten 21.528 0 0 21.528 21.528 0 Het werk wordt uitgevoerd in 2018.

772290 Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 

2013, jaarschijf 2017

2017 Lasten 322.044 0 110.397 211.647 211.647 0 Afkomstig uit GRP 2013-2017 (2013). In verband met een gewijzigde 

afschrijvingsmethodiek wordt vanaf 2015 gewerkt met jaarschijven.

772291 Riolering Groesstraat 2016 Lasten 22.703 0 0 22.703 22.703 0 Het werk wordt uitgevoerd in 2017.

772292 Riolering Mierloseweg 2016 Lasten 48.707 0 0 48.707 48.707 0 Dit project wordt tijdelijk On hold gezet in verband met ontwikkeling binnen het project 

Mierloseweg (Tweka).

772293 Riolering Drossaardstraat Schoutstraat Gravenstraat 

Schepenenstraat

2016 Lasten 573.347 0 0 573.347 573.347 0 De projecten Drossaardstraat, Schoutstraat, Gravenstraat en Schepenenstraat worden 

als één project uitgevoerd in 2017. De voorbereiding is gestart.

772294 Riolering Vlasstraat 2016 Lasten 59.473 0 0 59.473 59.473 0 Het werk wordt uitgevoerd in 2017. 

781002 Aanleg ecologische verbindingszone Goorloop 2013 Lasten 43.025 0 0 43.025 43.025 0 In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel 

Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’.

Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen 

Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2016 

is gebleken dat het binnen de termijn van de subsidie (eind 2017) niet mogelijk is de 

benodigde gronden te verwerven, waarna is gekozen om in dit traject alleen twee 

vispassages te realiseren. In 2017 zal een nieuwe traject worden gestart om op een 

andere wijze alsnog te komen tot grondverwerving, waarmee na 2017 invulling kan 

worden gegeven aan de verplichting dat de Goorloop daadwerkelijk als ecologische 

verbindingszone in te richten. 

Dekking voorziening -43.025 0 0 -43.025 -43.025 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

78100300 Ecologische verbindingszone Overakkerseloop 2016 en 

2017

Lasten 98.280 0 0 98.280 98.280 0 In activiteitenplan 2016 is voor 2016 € 68.000,- beschikbaar gesteld en voor 2017

€ 30.280,-. In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project 

‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is 

uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen 

Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2016 

is gebleken dat het binnen de termijn van de subsidie (eind 2017) niet mogelijk is de 

benodigde gronden te verwerven. Realisatie van de ecologische verbindingszone in 

2017 is hierdoor niet mogelijk. Wel zal al in 2017 een nieuwe traject worden gestart om 

op een andere wijze alsnog te komen tot grondverwerving, waarmee na 2017 invulling 

kan worden gegeven aan de verplichting dat de Overakkerseloop daadwerkelijk als 

ecologische verbindingszone in te richten.
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78100400 Aanpak aandachtsontwikkellocaties 2016 Lasten 300.000 0 0 300.000 300.000 0 Dit jaarlijkse budget van € 300.000,- is noodzakelijk om specifieke aandachts- en 

ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving – 

Ruimte – Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, 

verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen 

ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern 

projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning 

van eigenaren. Op het budget ontwikkellocaties zijn momenteel nog geen uitgaven 

gedaan, omdat er resultaten tot op heden geboekt werden zonder kosten te maken. 

Procesmatig wordt eerst in dialoog gegaan met pand- of locatie-eigenaren. Dit wordt 

integraal opgepakt vanuit veiligheid, handhaving en ruimtelijk-economische 

ontwikkeling. De middelen worden op deze wijze doelgericht ingezet. 

De gesprekken met eigenaren van diverse locaties hebben geleid tot herontwikkeling 

(terrein v Agt, Tweka-terrein) of bijvoorbeeld functiewijziging (van detailhandel naar 

bijvoorbeeld wonen). Op deze wijze zijn deze aandachtsontwikkellocaties opgelost. 

Voor een flink deel van de locaties is echter nog geen oplossing voor handen en wordt 

het project verder doorgezet. Hier worden de instrumenten en middelen verder op 

ingezet. In het eerste kwartaal zijn onderhandelingen gestart voor een locatie waar 

mogelijk wel middelen voor ingezet worden in de loop van 2017. Het betreft hier het 

verwijderen van een horecabestemming bij een leegstaande locatie in een woonstraat 

die voor veel overlast heeft gezorgd in de buurt. Er liggen nu kansen om de 

bestemming te wijzigen via bijvoorbeeld planschade na bestemmingswijziging of 

aankoop en vervolgens verkoop na bestemmingswijziging.

Dekking voorz -300.000 0 -300.000 -300.000 0 Dekking uit voorziening Wonen

Saldo 0 0 0 0 0

782201 VROM-startersleningen (SVN) 2009 Lasten 0 2.722.578 0 -2.722.578 -2.722.578 0 Project zonder einddatum; startersleningen staan op de balans.

782201 Rente en kosten inz. VROM-startersleningen (SVN) 2009 Lasten 85.850 324.517 0 -238.667 -238.667 0 Project zonder einddatum; rente en kosten ten laste van de voorziening Wonen.

Dekking voorz -85.850 -324.517 0 238.667 238.667 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

782202 Duurzaamheidsleningen (SVN) 2015 Lasten 525.000 285.014 239.986 239.986 0 Project zonder einddatum; duurzaamheidsleningen staan op de balans.

782202 Rente en kosten inz. duurzaamheidsleningen (SVN) 2015 Lasten 0 11.368 0 -11.368 -11.368 0 Project zonder einddatum; rente en kosten ten laste van de voorziening Wonen.

Dekking voorz 0 -11.368 0 11.368 11.368 0

0 0 0 0 0 0

7310X Herinrichting Centrum Geldrop (realisatie) div Lasten 3.561.300 1.128.569 47.704 2.385.027 2.385.027 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2021.

7310X Bewegwijzering Centrum Geldrop div Lasten 56.800 14.425 0 42.375 42.375 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2019.

732016 Gevelverbetering centrum Geldrop 2014 Lasten 300.000 92.958 895 206.147 206.147 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.

732026 Kwaliteitsimpuls centrum Geldrop 2014 Lasten 300.000 203.591 145 96.264 96.264 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.

731066 Vervangen parkeerautomaten 2014 Lasten 136.500 112.085 0 24.415 24.415 0 Project wordt in 2017 afgerond.

70030100 Basisregistratie Grootschalige Topografie 2013 Lasten 250.000 170.794 0 79.206 79.206 0 De tweede fase BGT loopt door tot 2020.

70010023 Vervanging afzuiging kantine 2010 Lasten 7.429 0 0 7.429 7.429 0 Uitvoering wordt meegenomen bij de renovatie van het gemeentehuis in 2018.
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70010041 Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. 

verzekeringsdoeleinden

2015 Lasten 26.500 0 0 26.500 26.500 0 In het investeringsbedrag is ook de hertaxatie van de inventaris in 2019 opgenomen. 

70010043 Vervanging bureau's en losse inrichting gemeentehuis 2017 Lasten 163.750 0 0 163.750 163.750 0 Uitvoering in 2018, in combinatie met renovatie gemeentehuis en bouw 

multifunctionele vergaderlocatie.

70010044 Vervanging bureaustoelen 2017 Lasten 48.000 0 0 48.000 48.000 0 Uitvoering in 2018, in combinatie met renovatie gemeentehuis en bouw 

multifunctionele vergaderlocatie.

73103000 Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed 2012 Lasten 20.000 11.095 0 8.905 8.905 0 Enkele panden zijn verkocht. Vastgoedplan is in 2016 vastgesteld en de uitvoering is nu 

ter hand genomen.

73103710 Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen 2014 Lasten 200.000 145.284 0 54.716 54.716 0 In 2017 en 2018 worden nieuwe budgetten ter beschikking gesteld, project loopt door 

tot en met 2018. 

73103720 Hertaxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. 

verzekeringsdoeleinden

2015 Lasten 50.000 47.669 0 2.331 2.331 0 Het project is afgerond, maar de financiële afwikkeling vindt in 2017 plaats.

75801750 Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad 2014 Lasten 110.000 27.799 1.481 80.720 80.720 0 Het waterrad is hersteld. Momenteel is men bezig met de zichtbaarheid van het 

waterrad te verbeteren, de bouwaanvraag is ingediend. Het betreft hier een 

rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn.

78210100 Dichtmaken standerd molen Mierlo 2016 Lasten 50.000 5.072 0 44.928 44.928 0 Voorbereiding is opgestart en bouwaanvraag is ingediend. Uitvoering in 2017.

70000160 Renovatie gemeentehuis 2015 (activeren) 2015 Lasten 1.714.540 25.423 16.739 1.672.378 1.672.378 0 Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018, in combinatie 

met de multifunctionele vergaderlocatie.

70000161 Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. voorziening) 2015 Lasten 115.000 12.634 2.576 99.790 99.790 0 Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018, in combinatie 

met de multifunctionele vergaderlocatie.

70000180 Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie 2016 Lasten 1.150.000 0 3.291 1.146.709 1.146.709 0 Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2016 gestart. Uitvoering in 2018.

Dekking res. -300.000 0 -300.000 -300.000 0 Dekking uit reserve Gemeentelijke huisvesting

Saldo 850.000 0 3.291 846.709 846.709 0

70010008 Kosten invoering raadsplein 2006 Lasten 30.000 25.927 4.073 4.073 0 Het restant is o.a. benodigd voor het verbeteren van de technische voorzieningen in de 

multifunctionele vergaderlocatie.

71401055 Samen Werkt! 2011 Lasten 0 170.760 0 -170.760 -170.760 0 Samen Werkt! ten laste van voorziening Wonen.

74230042 Groot onderhoud schoolgebouwen (gymzalen) 2010 Lasten 434.741 372.693 0 62.021 62.021 0 Ten laste van voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs op basis MJOP. Het 

onderhoud van schoolgebouwen is per 1-1-2015 geen taak meer van de gemeente, 

alleen het onderhoud van de gymzalen. Deze kosten worden ten laste van de (nieuwe) 

reserve gebracht.  

Dekking voorziening -434.714 -372.693 -62.021 -62.021

saldo 0 0 0 0 0

74230048 Saneringsmaatregelen asbest basisscholen 2013 Lasten 300.000 291.357 0 8.643 8.643 0 Het restantbedrag is benodigd om de kosten van de asbestsanering te dekken.

75300007 Breedtesportimpuls t.l.v. voorziening 2009 Lasten 68.019 5.061 5.146 57.812 0 57.812 Ten behoeve van Kids Sport. Komt ten laste van de voorziening Breedtesport. Ook het 

JOGG wordt hieruit gefinancierd.

dekking voorziening -68.019 -5.061 -5.146 -57.812 0 -57.812

saldo 0 0 0 0 0 0
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Restant                  

- = negatief       
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Toelichting

75301500/-10/-20 Groot onderhoud sporthallen 2011 Lasten 0 274.838 0 -274.838 0 -274.838 Ten laste van de voorziening Groot onderhoud gebouwen.

Dekking voorziening 0 -274.838 0 274.838 0 274.838

saldo 0 0 0 0 0 0

75310057 Vervanging onderd. beregeningsinstallatie sportpark De Ark 2016 Lasten 12.500 0 0 12.500 12.500 0 Betreft de aanschaf van een nieuwe automaat. Deze wordt in 2017 aangeschaft.

77211199 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017 Lasten 83.220              0 0 83.220 83.220           0 Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de 

deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de 

betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Dit start in 

2017. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel.


