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2" Tussentijdse rapportage 2O17

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (RV GM2017-026497) van 3 oktober 2017;

Gehoord de Algemene Kamer op 1 november 2017:

Met inachtneming van de Memorie van Toelichting (GM2017-032470) d.d. 3 november 2017;

Besluit:

1. ln te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in het financiële
overzicht en het kredietoverzicht van de 2" tussentijdse rapportage 2017:

2. Hiertoe vast te stellen de 9" begrotingswijzigingvan 2O17.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 6 november 2017,

De raad voornoemd,

G.A.A. Link
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Geldrop 3 november 2017 onderwerp Centrumplan Geldrop en Katoenpad

reg istratie nr 2017 -03247 O

Beste leden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo,

lnleiding
Tijdens de behandeling van de 2" tussentijdse rapportage zijn er vragen gesteld over een
tweetal onderwerpen in de begroting te weten de hercalculatie van de deelprojecten ín het
centrumplan Geldrop en de financiering van de kosten van het Katoenpad.
ln deze memorie van toelichting willen wij u duidelilkheid geven over deze thema's.

Samenvatting
Hercalculatie projecten centrumplan Geldrop
Naar aanleiding van de 2e voortgangsrapporTage 2017 zijn door D'66 vragen gesteld
beantwoording is hierover het volgende opgenomen:

ln de

Vraas 5. De overschrijdingen betreffen een bedrag van € 429.000 op een bedrag van totaal€
1.023.000 (overschrijding a2W. ln de toelichting staat dat dit veroorzaakt wordt door de
actuele prijzen. Graag ontvangen we een nadere toelichting op deze forse overschrijding.
Antwoord. Bíj de behandeling voor het extra krediet voor de Korte Kerkstraat is door de raad
gevraagd aan te geven of de overige kredieten voor de herinrichting van het centrum Geldrop
ook aangepast moeten worden. Wii hebben voor de overige kredieten een inschatting gemaakt
of er een aanpassing nodig is. Op basis van de uitvoeríng van de Langstraat en de verwachte
aangepaste kosten voor de Korte Kerkstraat zijn de overíge kredíeten zonodig opnieuw
begroot. Wij zijn bij de aangepaste kredieten uitgegaan van een prijsnivo 2017, aangepast
materiaal voor de bestratíng, gebakken materiaal en graniet en een investering in
voorzieningen voor het groen, zodat dit zich kan ontwikkelen en handhaven in een stenige
omgeving.

Bij de behandeling in de Algemene Kamer zijn naar aanleiding van deze vraag de volgende
nieuwe vragen gesteld:

- Een nadere specificatie van de overschrijding;
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Wat zijn de gevolgen indien we deze overschrilding via een separaat raadsvoorstel
voorgelegd krijgen?

Alvorens de beantwoording van de vragen ter hand te nemen willen we graag aangeven dat
we niet spreken over een overschrijding van de kredieten, maar een aanpassing op basis van
een plan dat door ontwikkelingen en wensen van de burger en de raad wezenlijk afwiikt van de
oorspronkelijke inrichtingsuítgangspunten in 2013. De oorspronkelijke plannen beperkten zich
tot met name de vervangíng van de bestratíng. Nu hebben we plannen waarin de beleving en

uitstraling van het centrum door de bezoeker en gebruiker voorop staat en de herinrichting een
middel is om dat gedaan te krijgen. Het is een goede zaak dat we deze ontwikkeling samen met
de burgers hebben ingezet. De huidige herinrichting wordt als geslaagd ervaren en draagt dus
bijaan de gewenste beleving en uitstraling.

Een nadere specificatie van de herberekening
De bij de oorspronkelijke plannen behorende kredieten waren in 2013 opgesteld met de kennis
van toen. De berekeningen die de huidige aanpassingen vragen zijn opnieuw berekend in2017
met de kennis van nu. Dus met een inrichtingswijze zoals die is ingezet met herinrichting van
de Langstraat en de Korte Kerkstraat.
De aanpassing betreft een combinatie van de kredieten voor:

. de herinrichting van de Heuvel,

. de achterdoorgang tussen parkeerterrein Achter de kerk en de Heuvel,

. de doorgang tussen Bezorgershof en de Heuvel

. en voor de herinrichting van het parkeerterrein bíj Hofdael.
ln de onderstaande tabel zijn de totaalkosten voor 2013 en 2017 voor de vier gezamenlijk
weergegeven.

Een nadere verklaring van de verschillen is als volgt:
De meerkosten voor het parkeerterrein Hofdael worden veroorzaakt door de prijswijzigingen
tussen 2013 en 2017.
De meerkosten voor de overige herinrichtingen zijn als volgt te verklaren:
Onder de kop "civieltechniek" betreft het vooral meerkosten als gevolg van keuze voor een
andere bestrating, gebakken en graniet, en een ander regenwaterafwatering, zoals
lijnafwateringsgoten.
Voor "cultuurtechniek" betreft het vooral meerkosten door het toepassen van meer groen en
de daarbij benodigde aanpassingen in de grond voor de groeiplaatsen en de cortenstalen
bakken die ook voor een stuk u¡tstraling zorgen.

meerkosten
20L7 lov
2Ot3in%20L3 20]-7

meerkosten
2OL7 tov
2013 in €

429000totaal meer aan

701800

76200

7t600

893s00

246700

138000

L9L700

170900

66400

27,3To

30,9%

5L,gyo

civieltechniek

cultuurtechniek

openbare verlichting
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De meerkosten voor de openbare verlichting ontstaan door het toepassen van led-armaturen
conform ons duurzaamheidsbeleid en dus afwilkend van de standaard en de aanlichting van
groen, bv door de grondspots. Met name dit laatste zorgt voor sfeer.

Wat zíjn de gevolgen indien de raad deze aanpassíng via een separaat raadsvoorstel
voorgelegd krijgt?
Het project Heuvel met de beide doorgangen wordt in het kader van burgerparticipatie in
januari gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. We willen de daaruit voortvloeiende
opmerkingen en bevindingen verwerken en een definitief inrichtingsvoorstelvoorleggen aan
ons college.
Na accordering gaan we het ontwerp verder uitwerken in aannemingscontracten en wordt
gestart met de inkoop van diverse materialen ten einde te voorkomen dat leveranties geen
belemmering in de uitvoering opleveren.

ln tijd geeft dit nu een start in de uitvoering voor midden 2018. De werkelijke start is mede
afhankelijk van het gebruik van het centrum voor evenementen e.d. Bij een aanhouden van de
aanpassing van de kredieten komen we pas na de vaststelling van een plan terug naar de raad
om een zo correct mogelijk kredietaanvulling te vragen. De verdere voortgang van het project
wacht dan op de kredietvotering door de raad omdat het aangaan van verplichtingen in de
vorm van contracten alleen mogelíjk is indien we voldoende gelden daarvoor hebben. ln welke
mate dit leidt tot vertraging ís nu niet te overzien, maar dat er vertraging ontstaat is evident.

Financiering Katoenpad :

Wij zijn bereid om de kosten voor het Katoenpad volledig uit de gesloten exploitatie Recreatie en
toerisme te betalen. De keuze om dit niet te doen lag in het argument dat het grootste deel van
de gesloten exploitatie wordt ingezet voor het opzetten van Citymarketing en dat er nu een erg
beperkt budget overblijft voor de financiering van kleinschalige initiatieven.

Op dit moment zijn de consequenties als volgt:

lnvestering van € 21.100,- ten laste van de algemene dienst:
rente afschrijving kap.last.

2018 633,00 844,00 1.477,00
2019 607,68 844,00 1.451,68
2020 582,36 844,00 1.426,36
2021 557,04 844,00 1.401,04

lnvestering van € 18.000,- ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme:
rente afschrijving kap.last.

2018 540,00 720,00 1.260,00
2019 518,40 720,00 1.238,40
2020 496,80 720,OO 1.216,80
2021 475,20 720,00 1195,20

Nu alles ten laste van de gesloten exploitatie wordt gebracht, st¡¡gen de jaarlíjkse kosten in de
gesloten exploitatie recreatíe en toerisme dus met C 1.477 ,- (2018).
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Het verwachte rekeningresultaat voor de algemene dienst wordt hiermee (voor hetzelfde

bedrag) positiever (minder kosten).

Vervolgstappen
De aanpassing ten aanzien van de financiering van het Katoenpad zal worden verwerkt in de
begroting 2018-2021.

Bijlagen

,ß\
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders, 1,"

B.H.M. L¡

Burgem
. Sche
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Onderwerp
2u tussentijdse rapportag e 2017

Beslispunten
1. ln te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in het
financiële overzícht en het kredietoverzicht van de 2" tussentíjdse rapportage 2017.
2. Hiertoe vast te stellen de 9" begrotingswijziging van 2017.

lnleiding
De 2" tussentijdse rapportage geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste acht
maanden van2017. Bij de evaluatie van de planning- en controlcyclus in maart2017 heeft de
raad besloten om in 2017 de peildatum van 1 september aan te houden.

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 afwijkingen > € 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 waarin de voortgang van de lopende kredieten is
beschreven. De geel gearceerde kredieten zijnin2OlT afgesloten, de groen gearceerde
kredieten lopen door. Van de blauw gearceerde kredieten is de verwachting dat deze aan het
einde van het jaar afgesloten kunnen worden. De dik gedrukte teksten in de toelichtingen zijn
wijzigingen in het begrote kred¡et 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 in 53 verplichte taakvelden moeten hanteren.
Daarom zijn met ingang van de begroting 2O'17 de 48 beleidsproducten omgebouwd naar 53
taakvelden. Hierover bent u geinformeerd in de kadernota van vorig jaar.

ln de overzichten 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: budoetafwiikinqen > C 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). Daarnaast: i = incidenteel en s = structureel.
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Taakvelden pêr progÌamma Begroting
na wijziging

Realisatie
tlm

september

Begroting
prognosc

Begroting
verschil

1. Gebicdsgericht wsrken

Openbare orde en veiligheid

Samenkracht en burgerparticipatie

2. Economie en vastgord
Bedrijfsloket en -regelingen

Economísche ontwikkeling

Economische promotie

Mutaties reserves programma 2

3. Veiligheid en handhaving

Crisisbeheersing en brandweer

4. Bestuurlijke samenwerking

Mutaties reserves programma 4

5, Sociale zaken an armoedebeleid

Arbeidsparticipat¡einstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Begeleide participatie

lnkomensreg eling en

6. Zorg, welzijn €n cultuur

Begraafplaatsen

Cultureel erfgoed

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Geéscaleerde zorg 18+

Maatwerkdienstverlening 1 8+
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)

Media

Musea

Sportaccommodaties

Sportbeleid en act¡vering

Wijkteams

7. Jeugdbeleid en onderwijs

Geëscaleerde zorg 18-

Maatwerkdienstverlening 1 8-

Onderwilsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijshuisvesting

Openbaar basisonderwijs

Volksgezondheid

Mutaties reserves programma 7

1.867.621 1.182.918 1.767.051 100.s70

-30.949 0 -30.949

873.104

4.317.455

48.882

520.386

-237.358

1.250.586

1.851.360

1.504,049

3.¿t46.311

14.924

254.915

1.152.374

163.887

6.139.248

977.306

787.206

91.804

1.293.612

404.743

624.215

727.780

7.100.318

1.696.419

1.480.567

13.127

1.265.972

-1.277.973

179.848

1.1 80.368

-20.719

121.298

-424.864

0

1.015.107

2.900.705

2.253.389

1.001

148.375

695.376

466.729

1.870.451

527,560

45.479

0

1.O74.8s7

0

77.720

3.453.779

173.931

590.405

50,012

33.382

308.351

46.075

873.104

4.317.455

48.882

460.386

-237.358

1.250.586

1.851.360

1.504.049

3.M6.311

14.924

254.915

762.451

1 63.887

6.139.248

977.306

787.206

91.804

1.293.612

404.743

624.219

727.780

7.1 00.31 I
1.696.419

1.480.567

13.127

1.265.972

-1.277.973

0

0

389.923

-2.963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

s

0

00060.

0

0

0

0

s

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

3
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Taakvelden por programma Begroting
na wijziging

Raalisatie
llm

september

Begroting
pfognose

Begroting
verschil

8. Democratisch bestuur

Bestuur

Burgerzaken

Mutaties reserves programma I

9. Milicu en alval

Atual

Milíeubeheer

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Riolering

Mutat¡es reserves programma 9

10. Bereikbaarheid en verkeer

Parkeerbelasting

Parkeren

Verkeer en vervoer

Mutaties reserves programma 10

11. Bouwen en wonon

Beheer overige gebouwen en gronden

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie (niet bedr'rjventerreinen)

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Wonen en bouwen

Mutaties reserves programma 11

12. Financiën en belastingen

Algemene u¡tkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Belastingen overig

Overhead

Overhead

Overige baten en lasten

OZB niet-woningen

OZB woningen

Thesaurie

Vennootschapsbelastin g

Mutaties reserves programma 12

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.883.930

775.896

-2.469.191

2.088.910

744.025

-704.987

-957.260

-20.40s

-401.t77

161 .852

2.964.065

-1.487

s6.462

50.074

-1 0.1 87

49.347

-57.562

-607.194

-47.143.467

38.534

9.251.O25

264.465

-1.571.394

-3.162.409

-1.233.486

350.000

1.363.560

-63.230

81 9.538

-289.761

0

-1 8.1 59

205.289

676.937

-3.125.892

0

-2t7.O94

43.560

372.003

0

-1 34.558

0

6.357

-36.854

-991.860

0

-32.282.649

-201.529

1 4.556.1 31

1.792.1 30

775.896

-2.469.191

2.088.910

776.262

-704.987

-957.260

-20.409

-401.777

161.852

2.964.065

-1.487

96.462

50.074

-10.187

29.873

-57.562

-607.194

-46.946.192

38.534

9.497.187

-197.2t5

0

-246.162

63.703

0

0

0

0

0

0

0

.800

0

237-32.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.474

0

0

0

s

s

s

10

10 s

24.854

-643.382

-4.165.936

2.752.936

78.427

-24.854

0

264.465

-1.571.394

-3.162.409

-1.233.486

350.000

1,363.560

-63.230

4

5

b

7

I
I

I
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Taakvclden por progremma Begroting
na wiiziging

Realisatic
l/m

septomber

Begroting
pfognose

Bagroting
vorschil

Gevoloen werþaamheden begrotino 2018 voor boekjaar 2017:

- Actualisatie staat van reserves en voorzieningen

- Actualisatie staat van investeringen

-152.497

396.359

11

12 s

Totaal

Toelichtinq;

1. Taakveld Economische ontwikkeling
Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Via de kadernota van vorig jaar is een bedrag begroot op Economische Zaken voor de kosten
van een op te richten Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties in de regio. Echter, in het
raadsbesluit over de programmering bedrijventerreinen SGE, Financieel arrangement en
Regionaal Ontwikkelfonds van 10 apriljl. (GM 2017-005582) is besloten om deze kosten te
dekken uit de lopende grondexploitaties voor bedrijventerreinen (Emopad, Spaarpot en
Bijenkorf). Vandaar dat wij de geraamde kosten op Economische Zaken vanaf 2017 uit de
begroting halen. Dit levert een structureel voordeel op van € 60.000,- per jaar.

2. Taakveld Grisisbeheersing en handhaving
Ve i I i g h eidsre g i o B ra b a nt-Zu i doost (VRBZ O)

De jaarrekening 2016 van de VRBZO geeft een positief resultaat van €, 2.412.471 ,-. Het
Algemeen Bestuur heeft op 13 april jl. ingestemd met het restitueren van het batige
exploitatiesaldo 2016 aan de gemeenten op basis van de gemeentelijke bijdragen over 2016.
Voor Geldrop-Mierlo betekent dit een (eenmalige) restitutie van € 100.570,- in 2017.

3. Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Verkoop inventaris Cultureel Centrum Hofdael
De stichting wil graag volledige zeggenschap over de inventaris. Om dit te realiseren wordt een
lening verstrekt aan de stichting die ongeveer gelijk is aan de totale waarde van de inventaris
en algemene eigendommen. De jaarlijkse rente- en aflossingsverplichtingen op deze lening
worden gesubsidieerd door de gemeente. Dit leidt tot structurele kosten van € 2.963, - in 2017 ,

€ 51.054,- in 2018, € 49.869,- in 2019, € 48.684,- in 2O2O en €, 47.499,- in 2021.
Aangezien er geen boekwaarde is toegekend aan deze inventaris c.q. die boekwaarde
(nagenoeg) is afgeschreven, ontstaat er een (incidentele) boekwinst van € 389.923,- in 2017.

4. Taakveld Bestuur
Project Breedband in en voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) fase 2
Het project "Breedband in en voor het SGE fase 2" is afgerond. De eerder verstrekte bijdrage
uit het Financieringsfonds is hoger geweest dan daadwerkelijk benodigd was. Het verschil is
teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor Geldrop-Mierlo betekent dit een
(eenmalige) restitutie van € 91.800,- in 2017.

490.695
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5. Taakveld Milieubeheer
Uitvoeri n gsp rog ra m ma Du u rza a m he i d
ln 2016 is de nota Duurzaamheid met enige vertraging vastgesteld. Dit had onder meer te
maken met een aantal extra wensen díe aan de nota zijn toegevoegd. De nota kent een
uitvoeringsprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019. Vanwege de verlate vaststelling
(september 2016) hebben wij een aantal taken uit het programma voor 2016 niet tijdig kunnen
opstarten of moeten doorschuiven naar 2O17.Het gaat om een bedrag van€32.237,-.

6. Taakveld Verkeer en vervoer
Verkoop ln d ustri ewe g M i erlo
Door de realisatie van De Haesweg (nieuwe verbinding tussen de lndustrieweg en de
Tramweg) ontstond de mogelijkheid om een deel van de lndustrieweg te verkopen aan GNT.
De gemeente heeft hiervoor een vergoeding ontvangen van € 250.000,- in 2O17. Dit bedrag
wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van het project "Revitalisering De Smaale fase
1". Vanaf 2018 leidt dit tot structureel lagere kapitaallasten (van € 17.500,- in 2018 aflopend tot
€ 16.603,- in 20211.

Actualisatie budgetten centrum Geldrop
ln 2013 hebben wij de plannen voor de herinrichting van het centrum Geldrop benoemd en de
benodigde budgetten geraamd. lntussen is er meer inzicht in de wensen van de inrichtíng,
zodat de budgetten opnieuw zijn berekend. Hierbij hebben wij rekening gehouden met actuele
prijzen. Het gaat hierbij om de volgende deelprojecten:

Herinrichting Heuvel (Korte Kerkstraat - Horecapleín)
Verbinding parkeerterrein Achter de Kerk - Heuvel

Verbinding parkeerterrein Bezorgershof - Heuvel

Herinrichtin g/uitbreiding parkeerterrei n Weverijm useum

664.000

108.000

45.000

206.000

1.030.000

151.000

54.000

217.OOO

366.000

43.000

9.000

1 1.000

Vanal2019leidt dit tot structureel hogere kapitaallasten (van €,29.260,- in 2019 aflopend tot
€ 29.014,- in 2021).

7. Taakveld Grondexploitatie (niet bedriiventerreinen)
P roj e ct On g ereg istreerd g rond gebru ik
Na een voorbereidingsperiode waarin gesprekken zijn gevoerd met bewoners, andere
gemeenten en e*erne partijen, zal vanaf het 4e kwartaal van 2017 een herstart worden
gemaakt met het project Ongeregistreerd grondgebruik, Er is een globale kaart opgesteld met
ongeveer 500 gevallen van ongeregistreerd gebruik. Eén van die gebieden is nader
geanalyseerd en zal als pilotgebied worden aangemerkt. Voor de pilot, die tot eind 2018 zal

lopen, zullen nieuwe potentiële kaders getoetst worden, zodat er een reële slagingskans kan
ontstaan. Ter ondersteuning wordt een externe parti¡ ingeschakeld die ruime ervaring in de
regio heeft. Na evaluatie van de pilot zullen de definitieve kaders worden opgesteld en ter
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. ln de pilot worden slechts twee prijsniveaus
aangehouden en zullen ruimere mogelijkheden worden geboden om te kunnen verkopen.

VerschilNieuwHuidi
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Er wordt gestreefd naar een minimaal kostendekkende en op termijn positieve cash flow
ontwikkeling.Zeker in de beginfase kunnen echter de kosten voor de baten uitgaan.

8. Taakveld Ruimtelijke ordening
Proj ect Kasteelse loop e n M ol e n h eide
ln 2017 is een bedrag van € 25.000,- uitgegeven aan het project Kasteelseloop en Molenheide.
Om dit project in 2017 geheel af te ronden, is een aanvullend budget benodigd van € 85.000,-.
Hier staat een nog te ontvangen subsidie van de provincie tegenover van € 55.000,- (507o van
de totale projectkosten). Wij stellen voor om de investering te activeren, waarbij de subsidie in
mindering wordt gebracht op het te activeren bedrag. De investering van € 55.000,- (€ 25.000,-
+ € 85.000,- -/- € 55.000,-) leidt tot een structurele kapitaallast van € 3.850,- in 2018, € 3.784,- in
2019, €, 3.718,- in 2020 en € 3.652,- in 2021. Het werkbudget Reconstructie buitengebied van
€ 19.474,- vervalt hiermee in 2017 .

Aanleg van het beleefpad "Katoenpad"
Voor de verdere aanleg van het beleefpad "Katoenpad" is een aanvullend budget nodig van
€ 39.100,- Dit is inclusíef het opzetten van een digitale "Augmented Reality"-applicatie Hiermee
is het mogelijk om langs het Katoenpad filmpjes en foto's te laten afspelen om kinderen (en

volwassenen) op een interactieve manier kennis te laten maken met het Katoenpad, maar ook
met het weverijverleden en het boek "Het geheim van het verdwenen Katoenpad". Wij stellen
voor om de investering van € 39.100,- te activeren. Een deel van de kapitaallasten komen ten
laste van de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme.
Dit leidt tot een structurele kapitaallast van € 1 .477 ,- in 2018, € 1.452,- in 2019, €, 1.426,- in 2O2O

en € 1.401,- in 2021. (*) Daarnaast wordt het jaarlijkse onderhoud van het beleefpad geschat op
€ 1.500,- per jaar.

("): Gebaseerd op een investering van € 2î.100,-. De kapitaallasten van de resterende € 18.000,- komen ten laste van
de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme.
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9. Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De effecten van de septembercirculaire zijn bekend. Ten opzichte van de begroting zijn er
verschillen:

20212020201920182417

Algemene uitkering gemeentefonds

Meicirculaire 2017

Septembercirculaire 201 7

Mutaties vóór geoormerkte uitgaven

Geoormerkte oelden:

- Verhoogde asielinstroom (aanvullend)

Uitkering deelfonds Sociaal Domein

Meicirculaire 2017

Septem bercir culair e 2017

Mutaties

31.926.985 33.623.525 34.647.285 35.502.789 36.296.034

31.827.',t75 33.790.042 34.687.693 35.576.577 36.380.833

-99.810 166.517 40.408 73.788 84.799

-97.465 0 0 0 0

15.216.482 15.115.327 15.013.695

15.201.658 14.995.352 14.906.986

15.030.497 15.',t30.009

14.894.912 14.962.533

Mutaties na geoormerkte uitgaven -197.275 166.517 40.408 73.788 84.799

-14.824 -119.975 -106.709 -135.585 -167.476

A lg em en e u itke rin g g em eentefon ds
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven, dan groeit de omvang van de
algemene uitkering. Wordt er minder uitgegeven, dan neemt de omvang af. Daarin schuilt een
onzekerheid: als het kabinet besluit om fors te schuiven tussen posten binnen de
rijksbegroting, dan kan dit gevolgen hebben voor de omvang van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. ln 2017 is er sprake van een negatieve bijstelling van de algemene uitkering,
vanaf 2018 is de bijstellíng positief.

Geoormerkte gelden
ln de septembercirculaire is extra geld beschikbaar gesteld voor taken op het gebied van
verhoogde asielinstroom. Wij stellen voor om deze gelden niet te beschouwen als algemene
dekkingsmiddelen, maar te reserveren voor de uitvoering van deze taken. Vóór het einde van
het jaar leggen wij een apart raadsvoorstel voor over de asielinstroom, waarin naast het
gevoerde beleid wordt aangegeven wat de totale kosten zijn die wij verwachten, inclusief het
dekkingsvoorstel.

RV GM2017.026497 7 tussentijdse rapportage 2017 blad 7 van 13



-:\l y'i---l--

Uitkering deelfonds Sociaal Domein
Wij verwerken de mutaties op de uitkering deelfonds Sociaal Domein budgettair neutraal. Dit
houdt in dat tegenover een daling van de begrote uitkering een daling van de begrote kosten
staat met een zelfde bedrag. Dit mutaties zijn in 2017 als volgt over de drie betreffende
onderdelen verdeeld: Jeugdzorg -l-C 4.450,-, Participatie € 0,- en Wmo -/- e 10.374,-.

Ontwikkelingen Sociaal Domein
De verwachting is dat er ongeveer een tekort ontstaat bij jeugdhulp van € 1.300.000,- ten
opzichte van de begroting. Vanuit de Wmo nieuw en oud wordt een overschot verwacht van
circa € 450.000,-. Hierdoor is de verwachting dat het tekort in het Sociaal Domein ongeveer
€ 850.000,- zal bedragen. Uiteraard is dit berekend aan de hand van de inzichten zoals deze nu
bekend zijn, waarbij ook rekening is gehouden met de afrekeningen aan het einde van het jaar
van de behandeltrajecten Jeugd. Het beoogde tekort Socíaal Domein kan gedekt worden vanuit
de reserve Transities en de reserve Wmo (begrote onttrekking in 2017: C 1.202.759,-1.

10. Taakveld Overhead
Uitkeri n g e n voorm a I i g p erson eel
Onder meer omdat enkele voormalíge medewerkers sneller werk vinden, blijken de eerder
berekende verplichtingen structureel lager uit te vallen. Het budget wordt vanaf 2017
structureel met € 63.703,- afgeraamd tot € 70.000,- per jaar.

Dienst Dommelvallei
ln de Raadskamer van 15 mei heeft uw raad het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de 1" en
2" begrotingswijziging 2017 van Dienst Dommelvallei vastgesteld. ln 2016 is het positieve
rekeningresultaat (aandeel Geldrop-Mierlo) aan de gemeente uitgekeerd. Besloten is om dit
voordeel in te zetten om de onderbesteding op l&A-budgetten (€ 132.490,1 te storten in de
reserve l&A en de onderbesteding op salariskosten (€ 53.672,-l te storten in de reserve P&O van
Dienst Dommelvallei. Dit leidt in2O17 tot incidentele kosten van € 186.162,-.

Uitrol za a kge ric ht we rken
ln 2016 zijn er voor de uitrol van zaakgericht werken geen uitgaven gedaan, terwijl hiervoor
€ 60.000,- beschikbaar was in de algemene reserve. ln 2017 is dit geld alsnog benodigd, onder
meer voor het opstellen van het Project lnitiatie Document. Dit leidt in 2017 tot incidentele
kosten van € 60.000,-.
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11. en 12. Gevolgen werkzaamheden begroting 2018 voor boekjaar 2017
Voor de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn onder meer de staat van reserves en voorzieningen
en de staat van investeringen geactualiseerd. Deze actualisatie heeft voor een deel ook
gevolgen voor 2017 en raakt diverse taakvelden in verschillende programma's. Vanwege de
leesbaarheid is er voor gekozen om de gevolgen hiervan niet per taakveld, maar in één bedrag
te vermelden in het bovenstaande overzicht. ln de begrotingswijziging van deze tussentijdse
rapportage worden de financiële gevolgen uiteraard wel op het juiste taakveld en in het juiste
programma verwerkt.

Actualisatie staat van reserves en voorzieningen
Het incidentele nadeel van € 152.497,-in2017 wordt vooral veroorzaakt door de storting in de
reserve Personeel en Organisatie. Deze reserve wordt jaarlijks (resultaatbepalend) aangevuld
vanuit de exploitatie tot € 200.000,- (= beginstand reserve per 01-01-2018).
Daarnaast is er onder meer een voordeel ontstaan vanwege onttrekkingen in de reserve
Bovenwijkse voorzieningen (oud). Deze reserve ís volledig belast met claims op enkele
¡nvesteringen in de centrumplannen van Mierlo en Geldrop. ln de begroting van vorig jaar is
ervan uitgegaan dat deze investeringen eind 2016 geheel ten laste van deze reserve zouden zijn
gebracht. ln 2017 waren er daarom ook geen onttrekkingen (meer) geraamd.

Actualisatie staat van investeringen
Er is sprake van een voordeel in 2017 van € 396.359,-, Uit de actualisatie is naar voren gekomen
dat er een aantal investeringen is doorgeschoven in de tijd. Hierdoor starten de kapitaallasten
later dan aanvankelijk werd verondersteld. Daarnaast is gebleken dat enkele investeringen in
maatschappelijk nut nog niet waren omgezet van "afschrijving ineens" naar "een jaarlijkse
afschrijving gedurende de economische levensduur van de investering". De begrotingsregels
schrijven namelijk voor dat deze investeringen vanaf 2017 niet meer in één keer ten laste van
de exploitatie mogen komen, maar geactiveerd moeten worden. De kapitaallasten ervan komen
ten laste van de exploitatie. Deze kapitaallasten zijn doorgaans veel lager dan de "afschrijving
ineens", vanwege spreidíng in de (loop)tijd.
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Onderdeel B: budqetafwijk¡nqen < € 25.000.-
Hieronder staat het overzicht met budgetafwijkingen < € 25.000,-.

Taakvglden per programmt Begroting
vcrschil

1. Gebiedsgericht werken

Openbare orde en veiligheid

r, budgetafwijkingen < € 25.000,- (biiraming structurele lasten

veiligheidshuis. veiligheidsfonds en veiligheidsmonitor)

-5.000 s

6.Zorg. wclzijn en cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

\ budgetafwi¡kingen < € 25.000,- (bijstelling subsidieregeling

Cultuureducatie met kwal¡teit)

7. Jeugdbeleid en onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

I budgetafwilkingen < € 25,000,- (terugontvangst subsidie

Volksuniversiteit)

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

I budgetafwijkingen < € 25.000,- (lagere huuropbrengst

accommodatie kinderdagverblijf Deelenstraat)

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (compensatie teveel betaalde

huur in 2016 accommodatie kinderdagverblilf Deelenstraat)

8. Democratisch bestuu¡

Bestuur

r, budgetafwilkingen < € 25,000,- (bestemming winstsaldo 2016

MRE. aandeel Geldrop-Mierlo)

Bestuur

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (structurele kosten samen-

werking in het Stedelilk Gebied Eindhoven)

9. Milieu en afval

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

\ budgetafwijkingen < € 25.000.- (hogere kosten inspectie,

onderhoud en beheer speelvoorzieningen)

19.446 s

20.000 i

-12.600 s

-12.500 i

24.500 i

-20.000 s

-5.000 s
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Taakvelden per programma Begroting
verschil

10, Borcikbaarheid en verkeer
Parkeerbelasting

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (hogere baten parkeergelden)

Parkeren

\ budgetafwükingen < € 25.000,- (hogere baten verleende
parkeervergunningen)

Verkeer en vervoer
\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (indexatie doorberekende

energiekosten openbare verlicht¡ng)

11. Bouwen cn wonen
Beheer overige gebouwen en gronden

r, budgetafwilkingen < € 25,000.- (hogere huurinkomsten

m¡l¡eustraat als gevolg van aanpassing huurovereenkomst

met Cure)

12, Financiën en balastingen

Overhead

r, budgetafwijkingen < € 25,000,- (abonnementskosten

toegang- en t¡jdregistratiesysteem)

Overhead

\ budgetafwijkíngen < € 25.000,- {eigen risico schadeloos-

stelling)

I budgerafwijkingen < € 25.000,- (u¡tbreiding en update

toegan g- en tijdreg istratiesysteem)

Treasury

\ budgetafwijkingen < € 25.000,- (meer dividend BNG dan

begroot)

Totaal

4.000 i

3.000 i

-505 s

1 1.000 s

-7.000 s

-12.500 i

-9.500 i

7.355 i

4.696
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Onderdeel C: budqetneutrale wijziqinqen
Hieronder staat het overzicht met budgetneutrale wijzigingen (programmaoverstijgend)

Taakvcldcn psr programma Begroting
verschil

2. Economie ân vastgoed

Economische ontwikkeling

I budgetneutrale wijziging (€ 12.500,- van het budget

"Compensatie maatregelen tijdens reconstructie centrum

Mierlo" (totaal: € 25.000,-) ín 2017 storten in de reserve

Ondernemersinitiatieven. Het restant wordt in 2018 besteed

op het moment dat de centrumplannen gerealiseerd zijn;

voor de zomervakantie 2018)

8. Democratisch bestuur

Burgerzaken

\ budgetneutrale wijziging (stiiging leges paspoorten/lD-kaarten

met € 43,500,- vanwege meer aanvragen dan verwacht. De

verwachting is dat de kosten met eenzelfde bedrag stílgen)

\ budgetneutrale wijziging (sti¡ging leges rilbewijzen met

€ 14.000,- vanwege meer aanvragen dan verwacht. De

verwachting is dat de kosten met eenzelfde bedrag stijgen)

9. Milieu en afval

Milieubeheer

\ budgetneutrale wilzìging (€ 40.000,- van het budget

duurzaamheidsbeleid in 2017 overhevelen naar 2018 voor

de aanleg van ecologische verbindingszones in 2018)

Verkeer en vervoer

\ budgetneutrale wijziging (overhevelen vacatureruimte mede-

werkers buitendienst naar inhuur straatreiniging;

2017 €,39.617,- 2018 €,93.220,- en vanaf 2019 € 87.438,-)

12. Financiën en belastingen

Overhead

\ budgetneutrale wijziging (hogere kosten l&A van € 31.558,-

ten laste van reserve l&A; afkomstig uit 2e begrotings-

wijziging Dienst Dommelvallei)

\ budgetneutrale wilziging (€ 25.000,- van het budget voor de

extra functioneel beheerder in 2O17 in de reserve P&O laten

en reserveren voor besteding in 2018)

\ budgetneutrale wijziging (vennootschapsbelastingÌ)

Totaal

0i

0

0

0

0 s

0¡
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(*l ln 2O17 is de voorlopige aanslag Vpb 201 6 en 2O17

verantwoord. Wij hebben gebruikt gemaakt van de uitstelregeling

voor de aangifte 2016. Dit betekent dat wij vóór 1 mei 2018

definitieve aangifte doen. ln 2017 worden dan ook niet

meer kosten verwacht dan nu geboekt l€,78.427,-1. Deze kosten

staan begroot op het taakveld Vennootschapsbelasting. Hier staat

een begrote onttrekking aan de algemene reserve tegenover.

Rekening houdend met deze 2" tu dse ra orta e wordt het

Terugdraaien effecten diverse voorstellen jaarrekening 2016

Effecten 2" tussentíidse rapoortaqe 2017:

- OnderdeelA. Budgetafwijkingen > € 25.000,-

- Onderdeel B. Budgetafwijkingen < € 25.000,-

- Onderdeel C. Budgetneutrale wijzigingen

- waarvan incidenteel

- waarvan structureel

rotingssaldo:

+ 623.805

+ 490.695

+ 4.696

+0

815.251

9.933

De structurele doorwerki van de 2u dse rta voor 2018 en verder is:

Effect op structureel begrotingssaldo + 225.180 + 65.788 + 99.878 + 112.380

Deze effecten worden structureel verwerkt ín de begrotingswijziging van de 2" tussentijdse
rapportage 2O17.ln de meerjarenbegroting 2018-2021 is rekening gehouden met de structurele
doorwerking.

Bijlage: kredietoverzicht 2" kwartaal 2017

Geldrop, 3 oktober 2017
[.n

B.H.M Li

secretaris

Begrotingssaldo in Actualisatie begroting 2017 -294.012

2917

Begrotingssaldo na 2e tussentijdse rapportage 2O17 825.184

2021202020192018

. Sch
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Bijlage: kred¡etovezicht 2e tussentijdse rapportage 2017

. 3 nêo.dlt
+ ã po.¡ti.t

kndkó'
wÉdne

brgEilõo cn
Ëôll.å1¡ô

701050 lìolbezem

72 1032 lnrichting Geldropseweg

721052 F¡dspãd Oudvensætræt

72 105100 lñkonen sld¡onshnnel

721005S63 Openbaro velbhting, iæræhil20l7

701056 Servicêwâgen incl. kraan

701063 Speedvisor

701072 -frâctor 
Fendt

701064 Grasveegmåchihe

701065 Veilicuteermach¡ne

721004 Slschthu¡sstrast

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

Låsten

1 1.199

60.000

0

60.000

0

0

34.000

26,617

20.000

2015 Låsten

2017

2017

2017

2017

2017

2017

4.519 6.680

0 26.6J7

0

254.000 á3252 13.1C2

t85¡00

190.000 39.016 3.136 147.848

1-O25.750 113.424 0 452-326

1.18't.000 95.945 22.909 1.062.146

0

60.000

0

60.000

0

0

34.000

0

20.000

-3!,1¡3¡l

8,970

34.,t0o

0

60.000

0

60.000

0

0

34.000

0

i.oso

0

0

60.000

0

60.000

0

0

34.000

0

tofloo

0 ln 2017 ¡s de kleine rolbezem aangeschâft. Het kred¡et ¡s atgesloten bij de 1e

tussentiidse rappofrage 201 7.

0

0

0

0

0 De seruicewagen wordt in 2018 vervången.

0 8¡j de Kådernotå 2017-2021 ¡s dezê veruål¡en.

0 Dê tråctor wordt e¡nd 2018 veruangen.

0 Bij de Kadernora 2017-2021 is deze vervallen.

0 Bii de Kadernota 2017-2021 is deze vetuallen.

721065 Aanleg åånsluit¡ng Geldropseweg-Termeerstrâat

721070 I'lêrinr. ån riælvñ. zu¡d. veñeg Miêrlosileg ?otg

721080 Herinr¡chting St, Jozefplein 2014

72 1081 nècreatiêve f¡etsverbinding Bijk Dommel en Aâ

0 Deze gelden zin beschikbêar voor de voorbere¡d¡ng. De u¡tvoering vindt plaats in 2018.

Dan worden ook de uitvoer¡ngskred¡eten besch¡kbâår gesteld.

0 ln 2017 heeft de a6nkoop van de grond plååtsgevonden. Het krediet is afgesloten b¡j d€

1e tussentijdse rôpFoft6ge 20'17,

10.000 Dr uitvoer¡ng àæft Þldgcþndrn. D. dr*ñ¡¡g volgl O@r då @mb¡nd¡6 M
mdêr wdk ¡s q 99n f¡æcìeqf voordæl ontt6.3 tO¡æ,- ftrdr.lt r!..8¿

O Nâ vælvuHig d ltrt*¡.t owrLg rtr de t{S b da gmÈ G¡¡d mvdnbt ?010
geffi md h.l ¡ntoffi vú d¿ mn€l ond.r h.l l,ls€tdion in Gêlúop. l¡ d€ccñrbôr
z¡n dezs w€rlzåñtEdq .fusond. lnßiddC¡ ¡ ool dô tuMk6d ndie. dgmrkt ø
op hd d¿l 6 dê ¡ngêÌoø bnñC H h€t gtoddg Dè oindå 6ing ñêt dê
sÞrer m€t mg phdsvinde¡, rþt ôb de wolån¡og mt Woon¡nc. ln 2017 ia vd
dêze invætding nog @n âtra ked¡¡t vù € lm¡@,- b@hikbú geeld d de
srÈs:(se Sp!-oe D@¡¡dingÐn llua ¡og wo.den vg¡tjr*t. .. . .

0 Vüd 2017 blql d. lEþn6tlúñn Y'6Mlra&.

0 De R6åd van State heeft een vonnis uitgesproken, dåt met een raadsinformat¡ebrief ¡s

gemeld. De ænslu¡t¡ng Termeerstrôat zal niet woaden u¡tgevoerd. Wel 26l d€

vêrbìnd¡ngsweg en het a€npsssen v6n de vênfueg wordÞn gereôl¡seed. De

veúacht¡ng ¡s d6t het werk in 2018 in comb¡nôt¡e met de aanleg v6n de weg 8¡¡enkorl
naar då lerñeerstraat uitgevoerd wordt.

0 ltd proiêct is b¡jm qêr-d. O! !ftond¡ig b.6tâ¡ uir d! elêg vs grænwo?¡oôiogs.Lâstên

Batd
S6ldo

Lasten

775.000

.173.178

æ1.422

Þ4.82!
-173.17A

5Sl.64S

!q.!9? .

.o
t9,052

2013

2O'l? Lætcn

2015 l¡stãñ

2017

2012

!:6te¡

Lasten

2015,20'16 Lasten

eñ 2017

1.122 q
0

.0

147 .448 t47 .UA

'l6f¡62 16.052

852-326 452-326

1.O27,746 1.062.146

-3[¡iil

0

r6.Q92

0 Het resterende budget ¡s nod¡g voor de her¡nrichting v6n de overige onderdelen van dÊ

omgeving St- Jozefplêin. Hi€rbi wåchten we de heronM¡kkel¡ng vån de kerk af.

De veilôchte oplever¡ng ¡s 2018,

0 Het pro¡ect is gestail in 20'15 en loopt door tot ¡n 2018, Het pro¡ect behelst de aaDleg

vån een recre6t¡eve fietsverbind¡¡g inclusiel brug over het kansal, d¡e het gebìed tên

zuiden v€n het kansal verb¡ndt mêt he¡ geb¡od ten noordên van het kan6å1. Dit betekent

een verbind¡ng vân d€ natuur- en rêcaeat¡egebiêden die zich ten noorden en teh zu¡den

va¡ het kanaal bèv¡nden, Op d¡t moment ¡s het ontuerp van de route g€reed en de

aanbèst€ding loopt. De totalê proiectkosten Vm 2017 bedragen

€ 1.181.000,- en zijn ¡nit¡eel ãls volgt begroot over de jâren: 2015 € 51.000,., 20 l6
€ 40.000,- eh 20 1 7 € 1.090.000,-. Het ¡s zeker dat het merendeel van de proiectkosten

wordt verschoven naôr 2018. ln 2014 ¡s een subs¡d¡ê vsn € 590,000.- toegekend.

waaruanhetvoorschotin 2015vane50,000.-inm¡ddelsisontoangen.ln,anuar¡2016
is het 2e voorschot van e 420.000,- ontvangen. H€l låatste gede€lte vån € 120.000,-

wordt in 2017 veMåcht.

0

0

0Baten

Sâldo

-470,000

71 1.000

-470.000

-374.055 22.909

0

1.062.146 34.400 1.027.746

0

1.062.146
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krsdl¡¡
vobrlnt

bêgÞl¡ng cn
Ë.llstla

. = nêg¡tlcf
a - porhlcl

PÞ¡ia:t PÞ¡oct
ñ.t 2016

721084 Pluvierstræt

72'109400 Her¡nrichting ståtionsomgev¡ng

73.l041 Onder¿oek en real¡sst¡e podium

7721 10 Herin.¡chting mil¡eustråst

73104x Her¡nr¡chting cenFum Mielo reslisêt¡e l¡ncl. r¡oler¡ng) div. Lssten

732008 R*itd'Fer¡ng b€dr¡jvêntlrrê¡n D. Smælc facc 2 cn 3 2011 Lâstên

756022 O¡Èlu¡ting Sâhg èn Goo.k.ns

Dekk¡ng reserv€

Ssldo

-2.427.633

1296.473

-1.297.342

256.675

-'1.130.291

783.12S

0

256.675

12.639

1.130.291

-297.987

0 De uiFoedng v¡ndt tegel¡jk met de her¡nrichting vân dâ straåt pla6ts ¡.v.m.
p6rkêerproblemåt¡ek. Oplevering 2019.

0 Voorbereidende werkzaamhêdeh zìjn in 20 1 7 van stan gegsan. U¡iloerin9 staat
gepland voor 2018. De subs¡d¡e v6n de prov¡ncì€ ¡s voor 80% bevoorschot.

0 ln het kader vañ de u¡fooer¡ng vsn het centrumplôñ en de aanpass¡ng vån hêt
ziekèhu¡sterre¡n zelf ¡s de veMacht¡ng dat de uituoering van dit project ¡n 2018 zal
pl¿âtsvindeñ.

0 Dê voorbere¡dingen voor de veryanging van deze VRl, ¡nclus¡ef de åanpass¡ng vân dit
kru¡spunt. lopen momentee¡. DÞ u¡Voer¡dg ¿al echter pas ¡n 2018 plastsvinden.

0 Dê raad he€ft destúds gevraagd te onderzoeken of het wenselijk ¡s dat er een kiosk op
het Molêñplè¡ñ moet komen. M¡ddels burgerpâfic¡pât¡e is getr6cht h¡erover uitsluìtsel
te krigen. lnm¡ddels ¡s het woord kiosk veruången door podium. Feit is echter dat
pad¡en vån mening verschillen over de vraag ot er êen vast danwel mobiel pod¡um

moet l(ômen. Gevftagd is aan de gemeênschãp M¡erlo om d¡e vraag gezamenlik

beânMoord te lrijgen. H¡ermee ¡s men nu nog doênde wêârb¡j het de doelslelling ¡s

0 om beg¡n 2018 een ra6dsvoorstÞl aån de rsad aan te b¡eden. D€ r€alisat¡e wordt
0 veNÊcht in 2018.

0 De uiwoer¡ng van de W¡llem Alexanderstrêat, pârkeren M6rgrietstråat en restant

Margrietstraat is gerêed op groênvoozien¡hgeh na. De nutsbedrìjven ¿¡jn bezig mêt
hun åånpåssingen ¡n dè Dorpsstrâôt.

0

0

0 l¡ ir¡li 20ta h d d@. da PtrqiEir rub.irb to.gd(.ad 6 hêt Þroicct'8.d(hßl
Godloop Ð €ælog¡*hr wblñd¡igÚ¡cm S.ñe 6 Goqlonl.
D¡l ls uitgêwê.Ì! ña æh tî æ16 getatâ¡ùdg .æm¡rtið€mv€þnkoms i¡$ø
WdqEh€p A6 en M6, gffi€êr{ê Solæñ ü gmnlo Gsldrop-lùliê,1o. h 20tO ¡ê

dê kem van diì oñd€rd*l lh€f mgEl$ n f.¡ vd æn rddìilônd.l¡ng door SÐg e n

Goortds mêt Mvullddo r.crþdirw voqidilngB) dd hd wffisch.p
6b6t€od. Dit ir uitg@oord ú €¡nd ¡urü 20 t7 oftcieol gæÞød. k! hd ñ¡¡s 2017

worden hoo Me lþiß wfidroutæ oprngpd€ld.

0 ln d€ rsadsvergader¡ng van I november 2015 ¡s h€t krediet verhoogd n6ar een bedrag

v6n € 742,000,- . Het hogere invesleringsbêdrôg is deels opgevsngen door een b¡ldrâge

vanuit de grondexploitat¡e (€ 59.000,-) en door een b¡jdrage ¡n de kap¡taallosten door

Heeze-Leende. lnñiddels heeft de n¡euwe e¡genÊor van het slachthu¡s een

n¡ewbouwplah geprêsenteerd wôår¡n ze de vrtl¡ggende gemeenteli¡ke kável

betrekken. Afhankel¡¡k vsn de uitkomst vån dit plån, kunnén we de definitiève indeling

vâ¡ de pðrkeercåpôô¡teit b¡i ons Þand Emopôd realiseren.

l-let restånlkrêd¡ê1 is hiervoor bênodigd,

0

0

2015 Lâsten

2Ol7 Lasten

2014 Lasten

119.762

625.000

24í].000

195.000

105.781

-'l 05.781

3.124.112

1 19.762

0 6.912 618.088

2¿3-000

1 95-t00

4377 91.404

-437'l -97.404

1.554.017 577.121 1.592.974

0

0

760.670

760,670

119.762 1 19.762

618.088 618.088

Baten

Saldo

-425.000

200.000

0 -340.000

0 -333.088

-8s.000

533.088

0

0

0 -85.000

533.088

-85.000

533.088

72 I 098 Heggestraat (StstionsÍaat - Hei¡¡ge Geestsùôat) 2016 Låsten

?2109740 \/ervângen VRI Slu¡sstrååt - Pe¡ienburgweg

243,000 243,000

195.000 195.000

97 -404 97.404

-97.404 -97.404

832.304 1592.914

2016 eh Lasten

2017

Dekk¡ng reserve

Såldo 00

1¡48.000 1¡*291 21.t70

i.l¡|alno t¡5¡¡.291 l¡54¿91 -1.760.682

35.000 1¡rr59 8.&r5 1t.907

142-140 708.987 33.153

c . . 48.Ëq0-
o {2?.3:X)

1.130.291

462.583

:liq490 !o8.6gq
4273n t0B.5æ

21.170 2i.trt 0 Hêl proid tditCief,hg b6driiv.ñt r.in d. Smælo d..þrdort 2 h 3 L ¡n lr.ü 2Of O

qfgp6¡d. l¡mid* b de æc*¡adrùcô¡ùob ¡{Ð, da s¡bddtÐ !fu¿roñd e¡
i¡qêdbnd. Do $bs¡dirbeh lo*r rI¡ hogr d¡o gÞrrË doadd or ltrg
.¡¡hsidiód€ @rbêreídl¡€d(cton uu sn d. voôowirì€€tod ds údrrdæl 6
de groñdÐlooÞ @* $biil¡.òel bblên l! ¿i¡h. Í.t þrd.d yil g t{¡i.6l00¡ þrd h
¡ú¡Ò ir€ frùæàtm h.tt ..dsü !.ôqr

2014 en Ldên
2015

2013 en

2015

11.q¡7 t1,907

33.153 33.153

Baten

Saldo

-59.000

683.140

-59.000

649.987

0

33.153 33.153

0

33.1 53
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Realisat¡e tot en

r¡et 2016

Re¿lisatie

2017 begrôtiñg en

Verpl¡cht¡hg RertanlOmschr¡¡vin9 pro¡ect Verpl¡cht¡ng ha¡d

m2O0 R¡.tdirq Hå6pêls.¡t

Z22Ol Riolering HekeÈhrt

zt16

2016

Lad6n

Lr€ten

æ.{¡û1

4.'æ2

29lx'l

44.2lÍ2

29lXI

41"82

29.æt

4ãr2

o 0 o Da vftq*Fhd. ie1917¡?4'Æ.

O De dooûa¡aag|.U src.* ¡E€gffi bt da d¡/¡kl(dog @ p¡âo frei*k{{ha
lbl€*tÉd-

0

72208 Biolding Elsbroeþrd

222 1 0 Rb|{iog !¡largrietÊÈdt

22211 RioleingNtæweg

772t2 RioldiDg Slinge

æ213 Rio¡Þ.ing WdeÊM

2017

m17

2017

m77

2017

Leñ

L*n

L¡dsl

Len

Ldeo

53.æ

æ.720

24.@

8.gì4

6751 1

s323l

6SJ2g

224,e

s&4

67.ôt I

e720

Þ1

433{

er.6tt

5,523¿.

æ.7æ

2Aæ

a3¿

ô'r.ôu

0

0

0

0

o B Dè s€rh*&e wd* -n æfif2oæ sþer¿

O Derqhe*cde¡wd€o b2ßlifæAluigærd-

g Þoræ¡t¿æ¡aåadg¡@dFÒb¡Ol?y20€&æúd.

g Dewlæ¡r¡h€dônw|dch i¡2m7få$ uiga@d.

0 De wsl@À{€4.! urydq i¡ 2017¿Ol8 diþwd,

0

0

712226 A{pak wtævorh€t

n2227 Ad}Þ!¡wúè.owrhd Lffi w Tolkiq

2017

2017

Lrgten

Len

75¡{þ

¡lfÐlm

0

c

0

oo

?5.otts

¡¡to.q¡o

Elr00

43&0go

75,000

¡ÍÐ€0c

0 Oqwæe<þqw*ñ b 2eæ r&êrcr.¿

Cr¡loñFabdw* ãtkú¡gblþ&erínèÈ
Ufrt@ittg #'fla¡èOp¡ôF¡i¡gr¡¡¡¡th 2üaçv¡¡*È

22282 Riool C'hrist¡HÉd

7r22&t R¡ool Je CorÞf,s dê R{psht

772288 Riool ã€gdsæt

7t2291 Riolering G.æsstrðât

22292 ß¡olsiog M¡dlGeweg

2299 RioÞdng Drosær&art Schd¡tsùâ* Gr6ffiEt
Schapên66trút

772294 R¡olsdng Vbs€træt

2.7æ

48-m7

573.347

59.473

22.7o'3

¡l8JO7

573.9'

59.¡lñì

22.7(ß

4.7rÐ

t 3.97

59¿73

0 DÈ ptoa¡.t wü b 2û11@A.dÞ@ra

O D¡i Þ.dêcr wôftf h! 2ût7/20€ !iþêræd.

O D¡t pr.iêd wocd ¡o 2O17/2Ot8 !qqþd.

0 Dit Frf¡êctwordt¡n 2Ot7/2Of8 uftgF¡rcer¿

0 D* p(i€dt¡rodóöd€&& hold€pËtiB E bd m ôoùdittd4 b¡ffi h€t Þrci6d
ftirl@ßg (¡¡€*.),

0 De proiã*€d Or6Fdehfr, Sct¡or*ftL Gra¡Þo5ùd d S.ft€psqrst¡añ ùo.ds
ù óán Þr(iæt ¡tEwc€.d. Ðe ¡¡6ro€.ho ir 6oe æpûômbs gê4¡âr¿

O Dl p{o¡d rcr(h lD 2OiZ2û18 r¿gwsd.

2015

20f5

2015

20f6

2016

2016

2016

Låsten

[den

L&n

6276

76.791

2152l]

62?6

7ôæ1

2158

ô276

76.79t

21524

Ê278

¡6.791

2t52tt

[.*n

Lads¡

0

0

0

0

0

o

0

o

0 2.M

&Nî

t*n

[¡st6n

0

0

00

o

0

0

571t3l-7

59.rrr3
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Jââr

krrdi.t.
vobring

Realisalie tot en

mct 2016

Ro¡lÈatie
2017

Ve6chil
bègÌot¡¡9 cn

V6rpl¡cht¡hg

to!åãl
Re¡tônt

- = ñ.s.list

PÞj€cl Verplicht¡ns

781fl)2 Aånleg ecolog¡schê verb¡nd¡hgszonê Goodoop

78100300 Ecolog¡$he verbind¡ngsone Overakkeræloop

78100400 Aanpak rmdåchtsontuikkellocat¡es

782201 VRoM.stâÈrdenihgen {SVN}

782201 Rehþ en kosten ¡nz. VRoM.sfrêrsleningen (SM!)

2013 Låsbñ 4:¡.025

.43.025

98280

600.000

-ô00.000

2.722ß74

0 4¡¡.025

4:¡.025

s8-280

0 1.399 598.601

-1.æ9 {S.601

0 .2J22.674

4¡t.025 ¡ß.025

43-025 43.06

982&) 982&l

5S-d)1 59A501

-598.601 €98.601

o -2:122.578

0 Oêlking uit voouising Woæn
0

0 l¡ juli 2014 ¡s er door d6 Þrovincio subâidi6 toegÞkãDd m het proþct 'Bêèkheßtel
Goodoop s @log'&hê vsbindi¡gsonê Sdg eh Goorkens'.
Dit is u¡tgewerkt l18 Ð in 2015 gebkende slr$wdktorgev€rænkohs tuss
Watoßchap As en Ma6. gm€sntê Solwd 6 gdeåntê Geld.op-ll¡eilo, Eihd 20|6
is gêblekm ddt het b¡men de bnüin w dê $ústd¡e le¡¡d 2017) n¡êt mgôl¡ik b dê
bênodigde gronden tg veMeryen, Ma ¡s gnkøen om in dit trq_6d Éleq M6e
vispassgæ tê realiserù. ln 2017 zsl ê6n ô¡êWê t6¡êct wordên gsbft oñ op æn
Ðdere w¡¡ze dsog b lffi tot grondveMd¡ng, wôemæ na 2017 ¡nvull¡ng kan

wordon gêgêvên æn d€ vdplíclt¡ng dd d€ cærloop d.ôddqkel¡jk âls sobg¡schê
votbindiwone ¡n b richt6ñ.

0 ln ætivito¡tenplsn 2016 is voor 2016 € ô8.000,- bæchi&bM gddd Ð voor 2017

e 30280,., ¡n iuli 2014 is or dod dê proviæieôubôidiê toegêkehd æn hd prci€ct
'BæktÞÉd Goorloop en ecolog¡*he vorbincr¡ng*oE Sang en Goo¡kEns'. Dit ¡s

u¡tgêwêrkt næ. æn ¡n 2015 geþkddG
Wôt6$hâÞ As en Mæ, gÐænte Smerm sn gereü€ c€ldrop.Miêrlo. E¡nd 2016
is gebleken dd het b¡nnen d6 þmiin vån d€ stbs¡die {eind 2017} n¡et mg€li¡k is dê
bonod¡gde gaoñdeh b vemerven. Realisatie vú de æolog¡æhe verbind¡ngsonÊ in
2017 ¡s h¡€r&o¡ ñet rcgêblk. Wd zd d ¡n 2017 em n¡€uwe tr6¡æt words gest6d om
op æn ffdere wi¡ze elsmg þ komn tot grondveMêNing. wæmæ nã 2017 invull¡ng
lon wddsh gogevên æn då wrpllchting dd do OvêÞkkers€loop dædwêrkêHjk â16

æologi6ctr€ Erb¡hdingflone ih b ñchten.

0 Dit jåârüikæ budget vd € &)0.ü!0,- ¡s noodakelíjk om sÞæifi€ke @dæhtâ- en

ontwikkolldies om te buig€n @uit ¡nbgrdl oogpunt (op i¡it¡d¡ef van Handhaving -
Ru¡mtê - Ecohohischo Zsk€n). liåt bafteft vê€¡ûl bcâties mêt ee¡ slêchtê u¡tstrå¡ing.
vêrloedâring wd criminêlê diviteilên op de lær ligg€¡. Div6rse ¡nstrureilên
kunmn ingdet word€n zo€ls: plsn$h¿de, g¡ondv€ruêrying, hüdhâv¡ng, dem
pþidlêidffi hsp, herbætêmmen, st¡muþrá vs eigeharen, procæondêrst€uning

vm êigênæh. OÞ hd budgd ontwilkel¡ocatias ziin mmênteel nog g@n u'¡lgaven

gÞdæn, omd6t er mdtftn td op h6dên gebo€kt wtrdên zonder kostÐ te makon,
P.ocæmd¡g wo.dt effi iô didoog 9êgÐ æt pand- of loøtie€igenaren. Dit wo.dt
integråd opgêpakt vonuit vei$gheid. hsdhding eh ru¡ffidïk+conom¡$hê
dtw¡kkeling. De middel€n worden oÞ dã2€ wliz€ do€lgs¡clû ¡ng€zet.

De gosÞrêktoh hêt ê¡geneen vo tlwae bcdies hebben geleid tot herontw¡kkeling

{ffiein v Agl Twêtd€rre¡ñ} of b¡iværbæ¡d fundiew¡iz¡ging (vs dêtdlh¿ndèl ñ8
b¡¡woÉæld wohoh). Op dezê wü2ô ziin de¡ê
Voor æn f,ink de€l vân de bcôti* is ôcltôr nog gôeñ oplosô¡ng voor hdden en wordt
hd pro¡ed verd6 doorgezú Hi€r worden de idumeún en m¡dden wrd€r op

ingozeL ln hd ær# kw*sl zÛh onderhddd¡ngm gÊdåÍ voor æn locd'E. Håt

bêtrêfr h¡er het vwiidor€n vm êù horecâb6têmming bij M leegsânde lod¡e ¡n

æn woonsd die v@r voel overld h€èft gs¿orgd in d€ buuil. Er figgÐ nu krnssn
om dê b&mmihg b wi¡zigon v¡â biivoorboêH pl,m$h¡dâ nô bætemmingswijziging

of ôânkoop 6 vwoþehs @¡koop ña bdemñ¡ngilizigihg, D6 veMæhting is drt
æn mog€lüte mnkoop niet ¡n 2017 wor4 gerêdissd,

Dekk¡ng vooEid¡hg
Sôldo

Lasteñ

0

00

0

00

2016 en

2017

2009

2009

0

2016 Laden 0

0

0

0

Dêkkin9 vooziening
Saldo

låsbn

00

Lasteñ

Dekking voou ¡6ning
Sôldo

85.850

€5.850
0

3124517

-324.517

-2æ.667

234-667

¿38.6ô7

238.ô67

0 Pftied zoñd€r ê¡hddstum; rcnte fi loËb¡ tan l6t€ vån de voouÈôing Wonen.

o
oo

0

0
0

0 Proiect zondôr ei¡ddú¡m; saterslon¡ngen staân op de bålans,

782202 DuuEæmheidslê¡¡ngên {SVNI 2015 L&¡ 525.000 285.014 239.986

-238.6ô7

238.667
0

239.9€6 0 Pr(iect ¿onder eiñddatum; duuuæmhêiddsh¡ñgen stæn op dê bâlaôs.
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ktldbt
vôtar¡ng

b.gÞtlng an

Þ.1¡{t¡.
. ¿ ñèg.t¡ôt
+ = Þo¡h¡rl

¡aþd PÞþot

782202 Rênte en kosten inz. duurzå¿mhe¡dsleningen (SVN) 2015

7310X Flerinr¡chting centrum Geldrop (realisat¡e)

Lasten

Dekking voorz¡eñ¡ng

Såldo

I 1,3ô8

I 1.368

0

-1 1-368

'I 1.368

0

-11.368

1 1,368

0

-1 1.368

1 1.368

0

0 Projèct zohder e¡nddatum; rênte en kosten ten laste van de voorzièn¡ng Wonen.

0 De u¡tuoêr¡ng loopt m¡n¡môål door tot en met 202'1, ln raadsvoorstel GM 20 1 3.0447 dd.
6 augustus 2013 ziin de budgeften voor de herinr¡cht¡ng van het Cenkum Geldrop
beaekend. Momenteel ¡s êr meer inz¡cht ¡h de wensen van de ¡nr¡cht¡ng, zodat de

budgenen nu opn¡euw z¡¡n berekend en h¡erbi¡ ¡s ook r€ke¡¡ng gehoudeh met de
actuele pr¡iz€n. Het betr€ft hier de deelproiecten Herinr¡cht¡ng Heuvel. B€zorgershofen
Achter de Kerk (+ € 418.000,-) en Her¡hr¡cht¡ng parkeeÉerre¡n Wêver¡¡museum

{+ € 11.000,-)-

0 De uituoer¡ng loopt min¡maal door tot en met 2019.

0 De uiwoer¡hg loopt min¡masl door lot en met 20 I 8.

0 De uitvoeÍng loopt min¡maal door tot en mèt 20 1 7.

0 Prda wonh i¡r ã)t7 dgroid.

0 De tueede fase 8Gf loopt door lot 2020.

0 Uituoer¡ng wordt meegenomen bÙ dê renov¿tie vân het gemeentehu¡s in 2018.

0 ln hel ¡nvesteringsbedrôg ¡s ook de heûdðtie vañ de inventar¡s ¡n 20i9 opgenomen.

0 U¡tvoer¡ng eind 2018 begin 2019, ¡n combinatie met .enovåt¡e gemêenbhuìs en bouw

multifu nct¡o¡ele vergadedocat¡e.

0 Uitvoer¡ng e¡nd 2018 beg¡n 2019, ¡n comb¡natie met r€novat¡e g€meêntehuis €n bouw

0

0

0

d¡v Lasten 3.990.300 1.128.569 293-982 2.567.749 2.567.749 2.567.749

7310X Eewegwi¡zering centrum Geldrop

732016 Gevelverbeter¡ng centíum Geldrop

732026 Kwd¡teitsimpuls centrum Geldrop

73'1066 Vnkngpn prrkdrd¡toMs

70030100 Bas¡sreg¡stratie Grootschal¡ge Topogralìe

70010023 Verv€ng¡ng alzuig¡ng ksntine

70010041 Hedâxåt¡e gemeentelûke inventår¡s t.b.v.
verzekefi ñgsdoele¡nden

70010043 Vervanging bureau's en losse ¡nricht¡n9 gemeentehuis

7001 0044 V€rveng¡ng bureaustoelen

73103000 Taxåt¡e- en verkoopkosten afstoten vestgoed

73103710 Duurzåmê m¿åtregelen gemeentel¡¡ke gêbouwèn

73103720 Hâñaxst'þ g€meontd¡ike gsboM$ t.b.v.

ve¿c*d¡nSdæL¡ndrn

75801750 !'erbeteren herstel en en€rgi€opwekk¡ngwåterrad

d¡v

2014

2014

2014

2013

2010

2015

2017

2017

2012

2014

2015

2014

Lasten

L6sten

L6sten

Læh

Lôsten

Lasten

Lasten

L6sten

Lasten

Lasten

Læten

Lôsten

Lasten

.!gr-ter!

Lasten

56.800

300.000

300.000

13ì-609

250.000

7 -429

26.500

163.750

¿¡8.000

20.000

200.000

50.ooo

1 10.000

14A25

92.958

203591

!!?:oS

't70.794

0

0

0

0

1 1.095

Á5244

¿z¡og

27 -799

0

1.960

19,559

r536A

1.681

0

0

0

0

412

0

0

3.404

42-375

205.082

76.850

_ .9.059

77,525

7 -429

26.500

'163.750

48.000

8,493

54.716

2.tBl

1A-797

14,475

3-744

8.445

42.375

205.082

62-375

9¡53

77.525

7.429

26.500

72.000

163.750

8.493

50,968

233t

78-797

42.375

205.D82

76.850

9.05-3_

77.525

7 -429

26.500

163.750

48.000

8.493

54.716

2331

0

0 Ênkele pånden z¡in ve¡kocht. Vastgoedplan is in 2016 vsstgesteld en de u¡tvoering ¡s nu
ter hånd genomeÞ.

0 ln 2017 en 2018 worden niew€ budgefrên têr beschikkìng gesteld. proiect loopt door
tot en met 2018.

0 Het Þrdoct ¡s 4þrcnd, lW dr ñffiiõae .frvttdir€ viôd ¡n 2017 plãrt .

7A.797 0 Het wåtorrad ¡s hêrsteld. Moment€el is mên bez¡g met dê z¡chtbåarhè¡d vån h€l

wãtèrrad te verbeteren, de bouwaanvrâðg is ¡ngediend. Het bereft h¡er een

r¡iksmonum€nt, zodat de termi¡nen lsngôr dân norma6l z¡jn.

78210100 D'Éhtukm sÞndqd molen M€rlo

70000160 Renovat¡e gemeentèhuis 2015 låct¡veren) 201 5

70000161 F6nov¿t¡e gemeentehuìs 2015 {t,l,v.vooE¡ening} 2015 Låsten

60.000 5l)72

1.714,540

1 15.000

2s.423 39.018 r.650.039

2.576 99.790

&øA a1ß2a 0 Vogt!êEiding b opgffi 6 þwffi..g i3 iñgGdFnd! Lftlfg€4¡g in 20!7!

1.641.654 ',1.650.099 0 ¿ün in 20'l5 gestan. U¡tooet¡hg ¡n 2018, in comb¡natie

met dê mult¡funct¡onelê vgrgêderlocdie.

99.790 99.790

z¡jn ¡n 2016 gesrÉft. U¡tuoêring ¡n 2018.

0 Voorbere¡dingserkzaamhêden zin in 2015 gêslâd. Uituoer¡ng in 2018, in comb¡nat¡€

met de mult¡fu¡ctionele veEaderlocat¡e.

70000180 Eouw n¡euwe multifunctionele

vergaderâccommodâtie

2016 Lasten

Dêkking reserve

Saldo

1.150,000

.300.000

850,000

12.634

¿o.786

40.786

1.1 û9.214

-300.000

809.214

70.113

0

70.1 13

1.039.101

-300.000

739.r01

1.109214

-300.000

809214

0 Dekkiñg uit reserve Gêmeentel¡jke huisvest¡ng.

0
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kred¡.t.
Realisatie

2017 begror¡n9 en

ReståntPbiecl Verplicht¡nsReãl¡sâÎie tot en

,¡êt 201 6

Verplicht¡ng

7m10(x!8 Ko#n invoèdng râådspþih

?l¿{t1055 Sæn W€rttl

7¡¡2glo42 c.ootonderhoud slroolg€bouwêtr (gy@leñ)

7¿1230048 Saneringsmldreseiêo æbd bb¡sæhols

75gX¡0û7 Brèêdt6Þofrirnpub t l.v. vooE¡ening

7530 1500/-10/-20 croot odêrhoud spofrh¿l¡ên

N.v.t

N.vt
Nr.t.

l,¡.v'l

N.v.L

lLv.L

N.vl.
lùv.t
lùv¿

17õ537

-t7ô537
o

t76517

-1765:Ì7

o

0 Hêt r*Ett wü g€b¡¡ðc w qdEtæ€tlËè ¡di.rhting @ a det6dü{$hê
voæiân¡¡gq ¡¡ dê d6ÆOoûFþ v.rg*docCis,

0 Sffi We.ldlteÞ k6þ 6 voæianitìg Wo¡e

0 T* la* w wienùlg OÀddhd¡d.gÉöw.¡ oûddwÍs op b€¡6 l¡LroP, Hôt
0 b pot'l-1-29159æb¡ æ hÞ dê gffi,
0 {æn lEa ohd*ho.¡d w de gyrnabn.

0 lteû E€túúêùôO b bêrþdgdmdê te w de t6ô6Ê'æing bdaklå5¡.

0 Tfi b€àowe 6 l(ids SpoÉ.l(o.n¡þa b6 è voæjsfrrg SÊ€d¡65pú
0 Od(à€* JOGGwdd h¡sljt gEemd€ftL
0

0 Tsb*ê @dêvæpÈ.d¡rÉGrooeùèdþr¡dA.öoús.
o
0

20OO Læ¡

2011 LÀst€n

2010

3t!00

300.000

25.927

ln ,7dt

291.S7

4.473

o -1m.7qt

Àôl:¡

0

0

/L073 ¿oz¡

-fm,760 -170-760

83¡:t 864¡t

L¡scêh

Del*iDg v@EiMirg
SåHo

Låfu

l¡¡¡ten
Hkiñg@ø'dhg
Sddo

0

0
0

m13

20$t

0

0

0
0
o

201 1

Ldd
Dê**ing voæim¡ng
Sddo

t{-v.t.

N.v.L

N.vL

N.v¿

',¡,v¿NJ¡

9.&F
€¡s5

0

N.v¡
tùv¿
N.v.L

53i¿4
.536¿4

0

5eç¿4
-59æ4

c

NJ.L
N.v.t,

l,Lvl

274âæ
-274,æ

0

Æ,&
4,&

0

N,vL
Nr.L
l{vl.

c928
€328

0

?24426
-?:4Æ26'

û

23433t
?3d35¡l

0

Z2f I 199 Betonm bu¡tÞhb€¡*ån mdergrcndsê @hts¡Ms 2017 lrstê¡ 83.220 0 ca.m 0 83¿20 æø 0 Ooø Cüe is 6 !ùñ sâ¡rt&Ê¡d@ dê pld¡åùg w @dårgrûd6ê @nta&Þ bi d,è

d€€*rærdegffi€€aüs¡ à&rßr Crß DÐ g@lþ¡! ñ€ûañ z€f z0¡96 @ de
bâb¡à€&t6 e de c¡vi6*6chni*hå \¡b.kå¡ @i d€æ t6 k¡M phÞn. m # h
ãlü, Hst gplü wq b of dê r¡iù@shg pb,Ê
eE úvildoñb201¿lmÊge ffiHthêt
gtrGciâ¡ErpÞiec¿ Gold M wd b6ôl¡*b..f bqvð @r Z'18 6.v.




