
BIJLAGE 3 OVERHEVELING BUDGETTEN 2014 NAAR RESERVE PRIORITEITEN 2014

Programma Beleidsveld Bedrag (EURO) Omschrijving Datum 

besluit; 

C=College 

R=Raad

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit 24.500 De vervanging van het verkeerslicht bij de spoorwegovergang Groenstraat in Eijsden is begroot voor 2014.  Echter, als gevolg van de 

levertijd van materialen en de afstemming met Prorail kunnen de werkzaamheden pas in 2015 worden uitgevoerd. 

C 4-11-2014

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit 23.580 De aanleg van vier nieuwe bushaltes Groenstraat Eijsden en Bergemotte Margraten was gepland voor 2014. Als gevolg van de levertijd 

van de benodigde materialen kunnen de werkzaamheden echter pas in 2015 plaatsvinden.

C 4-11-2014

4. Economische zaken Agrarische zaken 15.086 Voor de uitvoering van het project 'onrechtmatig gebruik openbare ruimte' is in 2014 incidenteel € 17.900

als nieuw beleid opgenomen. Hiervan wordt in 2014 € 2.814 besteed. Wij vragen u het restant 

ad. € 15.086 over te hevelen naar 2015. Dit geld is bedoeld voor de procesmatige aanpak van het

onrechtmatig gebruik openbare ruimte. 

C 4-11-2014

6. Cultuur en recreatie Kunst en cultuur 8.038 Betreft overheveling budget cultuureducatie basisonderwijs waarop in 2014 heen beroep wordt gedaan naar 2015 ten behoeve van 

uitvoering onderzoek naar de behoefte aan kunst en cultuur (in het kader van de Bouwstenennotitie Kunst en Cultuur).

C 4-11-2014

6. Cultuur en recreatie Kunst en cultuur 30.000 Aframen restant-budget BRIM-gelden 2014; wordt overgeheveld naar begrotingsjaar 2015 C 11-11-2014

6. Cultuur en recreatie Openbaar groen 75.000 Voorstel aan raad (als beslispunt): looptijd van de reserve verlengen t/m 2015. Reden verlenging :                                                                                                                                                                                                                                  

Eind 2012 heeft uw raad de reserve Altembroek ad. € 75.000 in het leven geroepen om de kosten van dit project te dekken. Eind 2013 

heeft u de looptijd van de reserve met 1 jaar verlengd t/m 2014. De verwachting is dat de reserve in 2014 grotendeels aangewend 

wordt. Echter, omdat de voortgang van het project afhankelijk is van derden, is het mogelijk dat er werkzaamheden doorschuiven naar 

2015.  De grootste resultaten (prioriteiten) zijn te behalen wanneer we met enkele van deze grondeigenaren overeen kunnen komen 

dat we de gronden in gebruik kunnen nemen om zo de fysieke verbindingen in het grensoverschrijdende gebied Altembroek te 

verbeteren. De instemming van deze eigenaren kan echter niet afgedwongen worden en daarom is enige strategische benadering van 

toepassing en zal een harde deadline enkel de medewerking frustreren.                          

C 4-11-2014

7. Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke dienstverlening

Regionale sociale dienst 

en sociale 

werkvoorziening

89.000 Betreft extra rijksmiddelen ter intensivering armoede- en schuldenbeleid. Deze zijn oorspronkelijk niet geoormerkt ontvangen, maar 

het rijk gaat er van uit dat deze wel besteed worden daar waar ze voor bedoeld zijn. Derhalve zijn de middelen door de raad (al 

afgezonderd. In 2014 heeft echter (nog) geen besteding plaatsgevonden. Geld dient dan ook overgeheveld te worden naar 2015 voor 

besteding conform intentie rijk en raad.

Autonoom 

Pentasz

7. Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke dienstverlening

WMO 40.000 Betreft overheveling deel budget invoering 3 decentralisaties naar 2015 ten behoeve van afronding diverse zaken in verband met 

project in 2015.

C 11-11-2014

7. Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke dienstverlening

Welzijn 3.000 Betreft overheveling restant vluchtelingenwerk naar 2015 ten behoeve van honoreren mogelijke subsidie-aanvragen in het kader van 

nieuwe regeling (1e wijziging subsidieverordening harmonisatie van het segment ontwikkelingssamenwerking.

C 4-11-2014

8. Volksgezondheid en Milieu Gezondheid 10.000 Betreft overheveling middelen invoer transitie jeugdzorg naar 2015 ten behoeve van dialoog over opvoeden en opgroeien (Pantopicon). C 4-11-2014

8. Volksgezondheid en Milieu Milieu 4.286 Fase 9 - definitief maken - raamsaneringsplan openbare ruimte oude kernengemeente Eijsden vindt plaats in 2015. C 4-11-2014
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TOTALE TOEVOEGING RESERVE 

PRIORITEITEN

322.490 Stand resereve prioriteiten 2014

Geldt niet voor investeringskredieten. Deze zijn al geopend en jaaroverschrijdend.


