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Toelichting op de 10
e
 wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2019 

 

In deze 10
e
 wijziging van de begroting 2019 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie 

Bestuursrapportage I 2019 uiteen gezet zijn. Een boekwerk wordt niet meer gemaakt. Daarnaast zijn 

in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties en mutaties kleiner dan € 5.000,00 

meegenomen. Deze mutaties worden verder niet toegelicht in dit document. De uitkomst van de 10
e
 

begrotingswijziging is een nadeel van afgerond € 2.215.000,00. 

 

In onderstaand schema worden per programma de belangrijkste afwijkingen genoemd. In dit 

document wordt nadere toelichting gegeven op de posten.  

 

Analyse mutaties Nadeel  Voordeel  

Programma 1 Inwoner      

Hogere uitgaven jeugdzorg  1.413.000   

Compensatie alg. uitkering in kosten jeugdzorg    582.000 

Hogere uitgaven WMO-begeleiding  800.000   

Hogere uitgaven huishoudelijke hulp  200.000   

Compensatie alg. uitkering WMO en huish. hulp   176.000 

Hogere uitgaven bijzondere bijstand  90.000   

Aanbesteding huur vervoermiddelen 80.000   

Woonvoorziening  46.000   

Kinderopvang  60.000   

Re-integratiebudget 50.000   

      

Programma 2 Leefomgeving      

Lagere opbrengsten leges Omgevingsvergunning  150.000   

Kosten bestrijding processierups  35.000   

Onderuitputting kapitaallasten    119.000 

      

Overzicht algemene dekkingsmiddelen     

Lagere opbrengst ozb  110.000   

Vrijval van verplichtingen    96.000 

Overige verschillen  154.000   

      

Totaal  3.188.000 973.000 

      

Tekort 1e Burap  -2.215.000   
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Personeel 

In deze begrotingswijziging zijn mutaties verwerkt voor de salarissen personeel/inhuur personeel. 

Als bepaalde vacatures nog niet zijn ingevuld vindt inhuur plaats en dat betekent een verschuiving in 

kostensoort. Per saldo is dit budgettair neutraal verwerkt in de 10
e
 wijziging van de begroting. 

 

Kredieten 

Conform bestaand beleid wordt binnen de kredieten Infrastructurele werken geschoven. Er wordt 

geschoven binnen de kredieten categorie Wegen en binnen de kredieten categorie Riolering. De 

investeringen Wegen en Riolering 2019 waren nog niet toebedeeld naar specifieke projecten. Dit is 

ook in deze 10
e
 wijziging verwerkt.  
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Programma 1 Inwoners 
 

Thema Preventie 

 

Taakveld 5_1 Sportbeleid 

 

Combinatiefunctie 

Subsidies B2b 

De gemeente heeft een hogere decentralisatie uitkering ontvangen voor de combinatiefuncties. 

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgetten combinatiefuncties en aangezien de bijdrage van het 

rijk 40% van de cofinanciering is dient er een totaal budget geraamd te worden van € 252.490,00. 

Aandeel gemeenten € 151.494,00 ( 60%) 

Aandeel rijk   € 100.996,00 ( 40%) 

Totaal budget   € 252.490,00 (100%) 

 

Bewegingsonderwijs 

Subsidie niet product gebonden  

Doorberekening goederen en diensten  

Er wordt een budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een sportinformateur (regionaal) en dat 

bedrag wordt vergoed door een subsidie van VSG. 

 

Thema Zorg en activering  

 

Taakveld 6_3 Inkomensregelingen  

 

Bijstand personen jonger dan 21 jaar 

Bijstand personen 21 jaar tot en met pens.gerecht. leeftijd 

Bijstand personen in verpleeginrichtingen 

Bijstandsbesluit zelfstandigen 

Bijstandsbesluit zelfstandige starters 

Inkomensvoorziening werkloze werknemers  

Inkomensvoorziening gewezen zelfstandigen  

De uitkeringen en de bijdragen van het rijk worden aangepast op basis van het aantal 

uitkeringsgerechtigden. 

 

Bijzonder bijstand 

Bijzondere bestaanskosten  

Het budget wordt verhoogd met € 78.000,00 en dat wordt voornamelijk veroorzaakt voor de 

bewindvoeringskosten. 

 

Te declareren vergoedingen  

De  raming wordt verhoogd met € 11.978,00. 

 

Individuele inkomenstoeslag 

Uitbestede werkzaamheden 

Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 15.000,00. 
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Kinderopvang 

Overige sociale verstrekkingen 

Het beroep bij de gemeente op grond van de wet Kinderopvang neemt toe. In veel gevallen kunnen 

inwoners die werken een beroep doen op de belastingdienst voor kinderopvangtoeslag. Soms is er 

een sociaal-medische indicatie voor de kinderopvang. Die wordt uitgevoerd door de gemeente. Het 

beroep op de gemeente neemt toe. De raming van het noodzakelijke budget wordt met € 60.000,00 

verhoogd.  

 

Taakveld 6_4 Begeleide participatie  

 

Sociale werkvoorziening 

Bijdrage gemeenschappelijke regeling  

Het decentralisatie budget voor de sociale werkvoorziening is verhoogd met € 169.652,00 naar  

€ 2.604.196,00 en dat is budgettair neutraal verwerkt door de doorbetaling aan Diamant met 

hetzelfde bedrag te verhogen. 

Daarnaast is een bonus ontvangen via de algemene uitkering ad € 9.000,00 en dat bedrag wordt 

doorbetaald aan Diamant. 

 

Taakveld 6_5 Arbeidsparticipatie  

 

Re-integratiekosten  

Overige lasten sociale voorzieningen  

De raming wordt verhoogd met € 70.724,00 vanwege enerzijds een verhoging van de integratie 

uitkering met € 20.724,00. Dat wordt budgettair neutraal verwerkt wat dus een hoger budget 

betekent bij de re-integratie. Daarnaast wordt er € 50.000,00 minder aan salarislasten ten laste van 

het re-integratie budget gebracht. 

 

Begeleiding statushouders 

Uitbestede werkzaamheden 

In de meicirculaire is een decentralisatie uitkering opgenomen voor maatschappelijke begeleiding, 

voorheen de RMBA middelen. Uitgaande van 7 personen en een bedrag van € 2.370,00 per persoon 

is dat een budget van € 16.590,00 en dat wordt als taakmutatie verwerkt. 

 

Overige goederen en diensten  

In de meicirculaire is een decentralisatie uitkering opgenomen ad € 27.497,00 voor de verhoging van 

het taalniveau van statushouders. Die bijdrage wordt als een taakmutatie verwerkt. 

 

Taakveld 6_6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 

 

Collectief vervoer  

Huur vervoermiddelen  

De raming wordt verhoogd met € 80.000,00 voornamelijk vanwege de aanzuigende werking van het 

abonnementstarief zodat er een stijging van de aanvragen wordt verwacht. 

 

Woonvoorziening gehandicapten 

Vergoeding woonvoorziening 

Door de structureel hogere lasten van woonvoorzieningen die gehuurd worden en meer aanvragen, 

wordt de raming van het noodzakelijke budget met € 46.000,00 verhoogd.  
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Persoonsgebonden budget 

Ondersteuning bij huishouden 

Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verlaagd met € 25.000,00 en dat wordt toegevoegd 

aan het budget voor huishoudelijke hulp. 

 

Taakveld 6_71 Maatwerkvoorzieningen 18+ 

 

Budget huishoudelijke verzorging  

Ondersteuning bij huishouden 

De raming wordt verhoogd  met € 175.000,00 omdat we enerzijds minder ontvangen van het CAK  ad 

€ 50.000,00 en voorts met € 200.000,00 op basis van de huidige cijfers en vanwege de overheveling 

vanuit het persoonsgebonden budget bij taakveld 6_6. 

 

Overige ontvangsten sociale wetgeving 

Omdat rekening wordt gehouden met minder ontvangsten van het CAK ad € 50.000,00 wordt ook de 

ondersteuning bij huishouden met hetzelfde bedrag verlaagd. 

 

WMO begeleiding 

Zorg in natura 

In 2018 was er primair € 779.000,00 begroot en in financieel tussenbericht is de raming verhoogd 

met € 451.000,00 de totale uitgaven waren in 2018 € 1.300.000,00. De primaire begroting 2019 is 

€ 804.000,00. Op basis van een eerste extrapolatie laat zien dat de uitgaven in 2019 gaan uitkomen 

op € 1.600.000,00 onder gelijke omstandigheden. De raming wordt daarom met € 800.000,00 

verhoogd. 

 

Afkoopsom regresrecht  

Inkomensoverdracht gemeente 

In de primaire begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 7.000,00. 

Deze bijdrage krijgen we niet meer  en daarom vervalt de raming. 

 

Taakveld 6_72 Maatwerkvoorzieningen 18- 

 

Lokale jeugdzorg 

Zorg in natura / PGB / Uitbestede werkzaamheden  

Op basis van de werkelijke cijfers 2018 worden de ramingen voor het onderdeel lokale jeugdzorg  

aangepast. 

 

Regionale jeugdzorg 

Diverse kostensoorten  

Op basis van de 4
e
 prognose  2018 Hart van Brabant Jeugdzorg worden de ramingen voor het 

onderdeel regionale jeugdzorg  daarop aangepast. 

 

Taakveld 6_82 Geëscaleerde zorg 18- 

 

Jeugdreclassering 

Jeugdzorg GI en overige 

Op basis van de 4
e
 prognose 2018 Hart van Brabant Jeugdzorg worden de ramingen voor het 

onderdeel jeugdreclassering  daarop aangepast. 

 

Notitie Taakveld 6_72 / 6_82 

Per saldo betekenen de mutaties bij de taakvelden 6_72 Maatwerkvoorzieningen 18-  en bij 6_82 

Geëscaleerde Zorg een nadeel van € 1.413.000,00.  
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Programma 2 Leefomgeving 
 

Thema Slim omgaan met ruimtegebruik 

 

Taakveld 2_1 Verkeer en vervoer 

 

Elementverharding 

Afschrijvingen / toegerekende rente kapitaalwerken 

Op basis van latere uitvoering van de diverse projecten infraplan wegen wordt rekening gehouden 

met een onder-uitputting g van de kapitaallasten van € 119.000,00. Deze vallen uiteen in minder 

afschrijvingslasten ad € 85.000,00 en minder toegerekende rente ad € 34.000,00. 

 

Taakveld 2_2 Parkeren 

 

Parkeergarage 

Budget onderhoud van parkeergarage is opgehoogd met € 16.000,00 op basis van werkelijke kosten 

2017 / 2018. Daar tegenover staat een voordeel van € 7.000,00 aan lagere lasten elektriciteit. Per 

saldo een nadeel van € 9.000,00. 

 

Taakveld 5_7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 

Bomenonderhoud 

Ziekten en plagen 

Hogere kosten ad € 35.000,00 voor de bestrijding verhoogde hoeveelheden eikenprocessierups 

2018/2019. 

 

Taakveld 8_1 Ruimtelijke ordening 

 

Ruimtelijk beleid 

Extra afschrijvingen 

Voor het krediet de Proeftuin zijn extra middelen nodig voor het inwinnen van advies en voor het 

inhuren van een projectleider. Deze extra kosten worden ineens afgeschreven en worden via de 

exploitatie gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden. 

 

Taakveld 8_3 Wonen en bouwen 

 

Omgevingsvergunning 

Leges Omgevingsvergunning 

Door een fors lager aantal aanvragen Omgevingsvergunning, wordt de opbrengst leges incidenteel 

verlaagd met € 150.000,00. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er op dit moment geen 

grootschalige projecten lopen. Naar verwachting trekt dit in 2020 weer aan. 

 

Thema Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 

Taakveld 7_3 Afval 

 

Huishoudelijk restafval 

Uitbestede werkzaamheden 

De kosten voor containerbeheer zijn niet meegenomen in de begroting 2019 en vallen hoger uit dan 

in eerste instantie verwacht. Het betreft een bedrag van € 20.000,00.  
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GFT afval 

Inzameling / transport 

De kosten voor inzameling van GFT-afval vallen hoger uit dan verwacht. Het tekort is € 80.000,00. 

Vanaf 2020 wordt op deze post een besparingsvoordeel verwacht.  

 

Beschikking voorziening tarieven afvalstoffenheffing 

In totaal is er voor € 105.000,00 beschikt uit de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 

Het saldo van deze voorziening was niet toereikend. Daarom is deze aangevuld door een onttrekking 

uit de AWR. 

 

Taakveld 7_4 Milieubeheer 

 

Toezicht milieu 

Doorberekende goederen en diensten 

Hogere opbrengsten als gevolg van Bestuursdwang ad € 30.000,00. 

Omgevingsdienst 

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen 

Hogere bijdrage 2019 voor de Omgevingsdienst van € 18.017,00. Deze hogere uitgaven worden 

gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden. 
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Programma 3 Bedrijvigheid 
 

Thema Bedrijvigheid 

 

Taakveld 3_1 Economische ontwikkeling 

 

Economisch beleid 

Advieskosten 

Voor het opstellen van het Economisch programma is een budget van € 15.000,00 aan advieskosten 

opgevoerd conform B&W besluit 18 december 2018 - overheveling uit 2018 (zaak 2018-019583). 

 

Taakveld 3_4 Economische promotie 

 

Recreatie 

Overige goederen en diensten 

Een bijdrage van € 23.849,00 aan Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle betreffende de 

Bommenregeling voor Schijnvliegveld De Kiek (Bijdrage ontvangen van Ministerie van Binnenlandse 

Zaken). 
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Programma 4 Bestuur en dienstverlening 
 

Thema Bestuur 

 

Taakveld 0_1 Bestuur 

 

Directe lasten raad 

Salarissen gemeenteraad 

De vergoeding en aan de leden van de gemeenteraad zijn in 2018 voor de gemeenteraadsleden 

onder de 24.000 inwoners substantieel verhoogd. Hiertegenover staat een compensatie in de 

algemene uitkering. Voor 2019 is dat een bedrag van € 59.237,00 en daarmee wordt de raming voor 

de salarissen van de gemeenteraad verhoogd. Die uitkering is echter maar voor 9 maanden maar bij 

de 2
e
 Burap 2019 zal de correctie worden meegenomen, zowel de hogere algemene uitkering als ook 

de hogere vergoeding. 

 

Netwerkverbindingen 

Hogere kosten van € 6.500,00 als gevolg van een tariefswijziging in de mantelovereenkomst software 

(vergadersuite). 

 

Controlekosten 

Meerwerk voor controle jaarrekening 2018 door accountant ad € 15.000,00.  

 

Directe lasten B&W 

Uitbestede werkzaamheden 

Voor de burgerpeiling "Waar staat je gemeente" is een budget nodig van € 10.000,00 wat niet in de 

begroting was opgenomen. 

 

Thema Dienstverlening 

 

Taakveld 0_2 Burgerzaken 

 

Documenten burgerlijke stand 

Schrijf- en bureaubenodigdheden 

Voor de aanschaf van nieuwe trouwboekjes is een bedrag van € 5.400,00 nodig. 

 

Verkiezingen 

In 2019 zijn er tweemaal verkiezingen gehouden (Waterschappen  + Provincie Staten en het 

Europese Parlement). Als gevolg hiervan zijn er tweemaal kosten gemaakt voor het organiseren. Het 

budget is opgehoogd met € 22.000,00 voor onder andere het plaatsen van stemhokjes en voor meer 

stembiljetten. Tegenover deze hogere kosten staat een compensatie in de algemene uitkering voor 

een bedrag van € 16.500,00. 
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Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead 
 

Thema Algemene Dekkingsmiddelen 

 

Taakveld 0_10 Mutatie reserves 

 

De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op: 

 

Beschikking over de reserves 

De raming ad € 326.741,00 heeft betrekking op: 

- een beschikking over de AWR ad € 229.017,00 voor de volgende onderdelen: 

1. een beschikking over de AWR voor € 105.000,00 voor het aanvullen van de voorziening 

egalisatie tarieven afvalstoffenheffing vanwege de nadelig mutaties in deze Burap voor 

het taakveld Afval. Deze nadelig mutaties komen ten laste van deze voorziening maar 

omdat deze € 0,00 is wordt deze vanuit de AWR aangevuld; 

2. een beschikking over de AWR vanwege bepaalde gemaakte kosten voor verkiezingen die 

niet voorzien waren; 

3. een beschikking van € 90.000,00 over de AWR vanwege de verhoging van € 90.000,00 

voor het krediet van de Proeftuin; 

4. een beschikking van € 10.000,00 voor het inhuren van een projectleider sportzaken. Niet 

alle uitgaven zijn in 2018 gemaakt en daarom worden de te verwachten kosten in 2019 

gedekt door aanwending van de AWR; 

- een beschikking over de reserve Sociaal Domein ad € 97.724,00 voor investeringen in het 

voorveld om een groot beroep op voorzieningen te voorkomen. 

 

Taakveld 0_62  OZB niet-woningen 

 

Woz/ ozb niet-woningen 

Opbrengsten OZB eigenaar / gebruik 

De opbrengsten OZB zijn verlaagd als gevolg van een incidenteel nadeel van € 110.000,00. Op het 

moment van tariefberekening moeten altijd een aantal aannames gedaan worden over de 

belastingcapaciteit, leegstand en de waardeontwikkeling. 

 

Taakveld 0_64  Belastingen overig 

 

Belastingen algemeen 

Diverse kostenposten 

Door enkele veranderingen in de werkprocessen en de dienstverleningen naar burgers toe 

(mogelijkheid Online betalen) zijn enkele uitvoeringsbudgetten verhoogd voor een bedrag van in 

totaal € 28.600,00. Hier staat een voordeel tegenover aan opbrengsten dwanginvordering ad 

€ 12.000,00 

 

Taakveld 0_7 Algemene uitkering 

 

Algemene Uitkering  

De algemene uitkering valt € 964.038,00 hoger uit op basis van de december- en de meicirculaire. 

De verhoging heeft betrekking op: 

• de hogere uitkering ad € 466.289,00 vanwege de toevoeging van € 400 miljoen aan het 

gemeentefonds ter compensatie dan wel investeringen in de jeugdzorg;  

• de hogere uitkering ad € 127.013,00 voor loon en prijscompensatie voor jeugdzorg 2019; 
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• de hogere algemene uitkering ad € 175.712,00 voor loon en prijscompensatie 2019 voor 

de WMO 2015 en de huishoudelijke hulp; 

• de hogere algemene uitkering ad € 16500,00 vanwege de dubbele verkiezingen, zowel 

voor provinciale staten als het euro-parlement; 

• de hogere algemene uitkering voor de loon en prijscompensatie re-integratie budget 

WWB-klassiek; 

• een hogere algemene uitkering voor diverse taakmutaties: 

Deze taakmutaties worden budgettair neutraal verwerkt en deze hebben betrekking op: 

1. de uitkering in het kader van de bommenregeling ad € 23.849,00; 

2. de decentralisatie uitkering ad € 59.237,00 voor de compensatie van de hogere 

raadsvergoedingen van gemeenten onder de 24.000 inwoners; 

3. de hogere uitkering ad € 38.365,00 voor de combinatiefunctie; 

4. de decentralisatie uitkering verhoging taalniveau van statushouders ad € 27.497,00; 

5. de decentralisatie uitkering bonus beschut werken ad € 9.000,00. 

 

Integratie uitkering Voogdij 

De integratie uitkering wordt verhoogd met € 190.821,00 en die wordt aangewend ter dekking van 

de hogere uitgaven Jeugdzorg. 

 

Integratie uitkering WSW 

De integratie uitkering participatiewet wordt voor het onderdeel WSW verhoogd met € 169.652,00 

en die hogere uitkering wordt doorbetaald aan Diamant. 

 

Integratie uitkering re-integratie  

De integratie uitkering participatiewet wordt voor het onderdeel re-integratie verhoogd met  

€ 20.724,00 en die hogere uitkering wordt toegevoegd aan de budgetten re-integratie. 

 

Taakveld 0_8 Overige baten en lasten  

 

Incidentele lasten 

Toevoeging aan de voorziening  

Ter aanvulling van de voorziening egalisatie tarieven afval wordt € 105.000,00 gestort in deze 

voorziening vanwege de nadelige mutaties in deze Burap. 

 

Incidentele baten  

Overige incidentele baten en lasten  

De raming ad € 96.000,00 heeft voornamelijk, te maken met de vrijval van de verplichtingen die eind 

2018 zijn opgevoerd en waarvan nu duidelijk is dat deze kunnen vrijvallen. 

 

Thema Overhead 

 

Taakveld 0_4 Overhead 

 

Telefonie en Internet 

Aankoop goederen en hardware 

Voor de overgang naar Equalit en een andere manier van inrichting telefonie, zijn circa 35 nieuwe 

mobieltjes aangeschaft i.v.m. benodigde versie software. De kosten hiervoor bedragen € 10.000,00. 
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Kredieten  
De volgende mutaties in de kredieten vinden plaats:  

 

Proeftuin Goirle 

De raming van het krediet Proeftuin Goirle wordt verhoogd met 2 x € 45.000,00 voor inhuren van 

adviezen en voor een externe projectleider. 

Deze extra kosten worden ineens afgeschreven en via de exploitatie wordt deze extra afschrijving 

gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden. 

 

Voorbereidingskrediet faunapassage  

De raming voor het voorbereidingskrediet van de faunapassage wordt verhoogd met € 25.755,00 

omdat daar o.a. meer uren aan toegerekend zijn. 

Deze hogere raming wordt opgevangen binnen de ruimte van het uitvoeringskrediet verbetering 

kruispunt Rillaerse-baan. 

 

Uitvoeringskrediet verbetering kruispunt Rillaersebaan 

De raming van dit krediet wordt verlaagd ter dekking van andere projecten Turnhoutsebaan.  

 

Uitvoeringskrediet rotonde Poppelseweg/groot onderhoud  

De raming van dit krediet wordt verhoogd vanwege extra gemaakte kosten.  

Deze hogere raming wordt opgevangen binnen de ruimte van het uitvoeringskrediet verbetering 

kruispunt Rillaerse-baan. 

 

Uitvoeringskrediet faunapassage  

De raming van dit krediet wordt verhoogd vanwege extra gemaakte kosten.  

Deze hogere raming wordt opgevangen binnen de ruimte van het uitvoeringskrediet verbetering 

kruispunt Rillaerse-baan. 

 

Openbare verlichting 2018 

De raming van dit krediet wordt verlaagd naar de werkelijke uitgaven van dit project en vervolgens 

toegevoegd aan het krediet openbare verlichting 2019. 

 

Openbare verlichting, jaarschijf 2019 

De raming van het krediet openbare verlichting 2018 wordt verlaagd naar de werkelijke uitgaven van 

dat project en vervolgens wordt het restant toegevoegd aan het krediet openbare verlichting 2019. 

 

Voorbereidingskrediet kosten 2016  Hoogeindseweg, wegen   

De raming van dit krediet wordt verlaagd met € 91.139,00 en wordt toegevoegd aan het 

uitvoeringskrediet. 

 

Uitvoeringskosten Hoogeindseweg 

De raming van dit krediet wordt verhoogd met € 91.139,00 en komt vanaf het voorbereidingskrediet, 

 

Uitvoeringskrediet 2018 infra wegen 

Het uitvoeringskrediet infra wegen 2018 wordt verlaagd met € 100.000,00 en benut voor een raming 

van € 100.000,00 voor het voorbereidingskrediet infraplan wegen 2019. 

 

Voorbereidingskrediet infraplan 2019 

Het uitvoeringskrediet infra wegen 2018 wordt verlaagd met € 100.000,00 en benut voor een raming 

van € 100.000,00 voor het voorbereidingskrediet infraplan wegen 2019. 
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Impuls openbare ruimte (aanpak knelpunt) 

De raming van dit krediet wordt verhoogd met € 1.373,00 onder gelijktijdige verlaging van het 

krediet impuls openbare ruimte, deel II 

 

Impuls openbare ruimte deel II 

De raming van dit krediet wordt verlaagd met € 1.373,00 onder gelijktijdige verhoging van het krediet 

impuls openbare ruimte, aanpak knelpunten. 

 

Haneven riolering  

De raming van het krediet vervanging riolering Haneven wordt verlaagd met € 28.400,00 en wordt 

toegevoegd aan de projecten 2018/2019. 

 

Uitvoeringskosten 2016 van Haestrechtstraat riool 

De raming van het krediet uitvoeringskosten 2016 van Haestrechtstraat riool wordt verhoogd met  

€ 27.805,00 en wordt gedekt uit het totaal krediet riolering 2018. 

 

Voorbereidingskosten 2016 Baronielaan riolering  

De raming van het krediet voorbereidingskosten 2016 Baronielaan riolering wordt verhoogd met  

€ 1.155,00 en wordt gedekt uit het totaal krediet riolering 2018 

 

Rioolwerkzaamheden doorgaande route Riel 

De raming van het krediet rioolwerkzaamheden doorgaande route Riel wordt verhoogd met  

€ 20.000,00 en wordt gedekt uit het totaal krediet riolering 2018 

 

Vervanging riolering 2018 

De invulling van dit totaal krediet riolering 2018 heeft niet plaats gevonden en daarom wordt de 

restant raming toegevoegd aan het totaal budget riolering 2019. 

 

Vervanging e/m drukriolering/rioolgemalen  

Het invullen van dit totaal krediet riolering onderdeel e/m drukriolering en rioolgemalen 2018 heeft 

niet plaats gevonden en daarom wordt de restant raming toegevoegd aan het totaal budget riolering 

2019. 

 

Uitvoeringskosten 2018 Baronielaan riool 

De raming van het krediet uitvoeringskosten 2018 Baronielaan riool wordt verhoogd met  

€ 14.000,00 en wordt gedekt uit het totaal krediet riolering 2018. 

 

Vervanging riolering 2019 

De invulling van dit totaal krediet riolering 2018 heeft niet plaats gevonden en daarom wordt de 

restant raming toegevoegd aan het totaal budget riolering 2019. 

 

Vervanging e/m/ drukriolering/rioolgemalen 2019 

Het invullen van dit totaal krediet riolering onderdeel e/m drukriolering en rioolgemalen 2018 heeft 

niet plaats gevonden en daarom wordt de restant raming toegevoegd aan het totaal budget riolering 

2019. 

 

Verbinding HWA Parallelweg- Nieuwe ley 

Diverse projecten voor 2019 worden ingevuld en deze komen ten laste van het totaal krediet 

riolering 2018/2019. 

Voor het project verbinding HWA Parallelweg - Nieuwe Leu wordt een krediet beschikbaar gesteld 

van € 100.000,00. 
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Overstort Guido Gezellelaan 

Diverse projecten voor 2019 worden ingevuld en deze komen ten laste van het totaal krediet 

riolering 2018/2019. 

Voor het project verbinding overstorten Guido Gezellelaan wordt een krediet beschikbaar gesteld 

van € 50.000,00. 

 

Verbinding HWA Groeneweg- Hoogen Dries 

Diverse projecten voor 2019 worden ingevuld en deze komen ten laste van het totaal krediet 

riolering 2018/2019. 

Voor het project verbinding HWA Groeneweg - Hoogen Dries wordt een krediet beschikbaar gesteld 

van € 100.000,00. 

 

Verbinding HWA Rillaerse-baan 

Diverse projecten voor 2019 worden ingevuld en deze komen ten laste van het totaal krediet 

riolering 2018/2019. 

Voor het project verbinding HWA Rillaerse-baan wordt een krediet beschikbaar gesteld van  

€ 100.000,00. 

 

GPS toestel Topcon Hipev 

Voor de aanschaf van het GPS toestel Topcon Hipev is een krediet nodig van € 15.000,00. 

De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt binnen het budget GEO. 
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Reserves en voorzieningen  
De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op: 

 

Mutatie reserves 

Beschikking over de reserves 

 

De raming ad € 326.741,00 heeft betrekking op: 

- een beschikking over de AWR ad € 229.017,00 en die heeft betrekking op: 

1. een beschikking over de AWR voor € 105.000,00 voor het aanvullen van de voorziening 

egalisatie tarieven afvalstoffenheffing vanwege de nadelig mutaties in deze Burap voor 

het taakveld Afval. Deze nadelig mutaties komen ten laste van deze voorziening maar 

omdat deze Nul is wordt deze vanuit de AWR aangevuld; 

2. een beschikking over de AWR vanwege bepaalde gemaakte kosten voor verkiezingen die 

niet voorzien waren; 

3. een beschikking van € 90.000,00 over de AWR vanwege de verhoging van € 90.000,00 

voor het krediet van de Proeftuin; 

4. een beschikking van € 10.000,00 voor het inhuren van een projectleider sportzaken. Niet 

alle uitgaven zijn in 2018 gemaakt en daarom worden de te verwachten kosten in 2019 

gedekt door aanwending van de AWR. 

- een beschikking over de reserve sociaal domein ad € 97.724,00 voor investeringen in het 

voorveld om een groot beroep op voorzieningen te voorkomen. 

 

Mutatie voorzieningen 

Beschikking over voorzieningen / Toevoeging aan voorzieningen  

De voorziening egalisatie tarieven afval wordt aangewend ter dekking van de per saldo negatieve 

mutaties ad € 105.000,00 in het taakveld afval. Omdat deze voorziening € 0,00 is wordt deze 

voorziening aangevuld vanuit de AWR. 

 


