
Overhevelingen van 2015 naar 2016

nr. omschrijving
1 Horecabeleid:

preventie- en handhavingsplan

2 Milieubeleid: actualisatie NSL monitoringstool

Geen budget voor in 2016. Project kan pas in 2016 worden afgerond.
3 Verlichting Muntgarage

4 Economische structuur en promotie: HCE Hippisch Centre

Betreft raadbesluiten. Verplichtingen zijn aangegaan (NIP-project).
5 Combinatiefunctionarissen

6 Onderhoud recreatieve routes

7 WMO - Huishoudelijke zorg: Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Geoormerkte rijksmiddelen via Algemene Uitkering.
8 WMO Awbz-begeleiding: invoeringskosten 3D

9 WMO - woonvoorzieningen

10 Bijzondere bijstand - Klijnsmagelden

11 Subsidie aan topsportorganisaties

Op basis van besluitvorming raad (specifieke beschikkingen).
12 Incidentele kosten AZC (middelen via de Algemene Uitkering 2015)

13 Inzet programmamager i.r.t. mogelijkheden samenwerking Bedrijfsvoering

14 Kosten accountantscontrole

Betreft contract/ controle Sisa opdrachten en accountantscontrole jaarrekening 2015.
15 Inzet privacymedewerker

16 Gegevensbeheer - digitalisering semi statisch archief door de Risse

Het budget 2016 is niet voldoende voor de aangegane verplichtingen ter uitvoering van 
de besluitvorming door de raad in 2015 (29-4-2015 vastgesteld door de raad).

In 2016 is niet voldoende budget voor de vervanging van de verlichting in de 
Muntgarage door duurzame, kostenbesparende Led-verlichting.

Projecten zijn nog niet afgerond. Betreft geoormerkte rijksmiddelen. Er zijn 12 personen 
aangenomen.

Niet voldoende budget in 2016. De investeringsnoodzaak voor herstel en vervanging is 
hoog vanwege ernstige schade aan de paden. Dit geeft een hoog risico op ongevallen 
bij niet tijdig herstel.

Geen budget in 2016 voor extern advies en invoeringskosten samenwerking gemeenten 
Midden-Limburg 

Budget 2016 is niet voldoende. Er loopt nog een hoger beroep en er zijn diverse 
aanvragen voor een hoog bedrag (is een open eind regeling).

Geoormerkte rijksmiddelen die specifiek gereserveerd zijn voor schulddienstverlening 
(besluit Raad d.d. 3-11-2015).

De uitgaven zijn in 2015 niet opgekomen, omdat nog steeds sprake is van een 
noodopvang. De kosten voor realisatie van een AZC drukken volledig op 2016.

Betreft een overeenkomst met gemeenten Leudal, Nedeweert en Roermond. De 
verplichting is in 2015 aangegaan. In 2016 is geen budget hiervoor. 

Deze is gezamenlijk aangesteld met een aantal gemeenten in Midden-Limburg. De 
medewerker treft maatregelen voor de invulling van de Privacywet. De werkzaamheden 
zijn nog niet afgerond.

Het betreft een onderdeel van de herschikking DIV. Er is eenopdracht verstrekt aan de 
Risse. In 2016 is hiervoor geen budget.



Totaal bedragen:



Bijlage A

Progr.
1 6,233

1 3,950

1 50,000

2 25,000

2 178,496

2 37,121

3 206,525

3 35,928

3 73,082

3 203,300

4 13,966

5 91,364

Kostenplaats 20,000

Kostenplaats 25,000

Kostenplaats 38,000

Kostenplaats 103,000

bedrag resultaat-
bestemming



1,110,965


	bijlage A BW

