Raadsbesluit
GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 juni 2010
Overwegende dat het college ingevolge de Gemeentewet verplicht is binnen twee weken na
vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli 2010, het vastgestelde Jaarverslag (programmarealisatie)
en de Jaarrekening (financiële verantwoording) aan gedeputeerde staten zendt;
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 27 april 2010
registratienummer: 10b&w00296
gelet op de gemeentewet, de artikelen 197 t/m 201:
Besluit:
Vast te stellen:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2009
2. Het voordelige rekeningsresultaat ad € 1.263.210,~ toe te voegen aan de algemene reserve
3. Het overschot van de egalisatiereserve 'reiniging' ad € 174.230,--, gemaximeerd op € 250.000,-(amendement), te restitueren op de eerstvolgende aanslag 'afvalstoffenheffing en reinigingsrecht'
4. Het overhevelen van kredieten naar het dienstjaar 2010 in verband met het overschrijden van de
geldigheidsduur van het accorderingsjaar en het daaropvolgende dienstjaar (beleidskader),
namelijk:
- I-visie (€161.890,-)
- Publieke dienstverlening (€ 472.811,—)
- Nieuwbouw brandweerkazerne (€ 28.488,-)
- Reconstructie Valkenierstraat; overheveling t.b.v. herinrichting van de Weerderpoort (€ 39.490,--)
- Fietsprojecten (€ 68.546,--)
- Reconstructie Maastrichterweg (€ 90.000,-)
- Bewegwijzering (€ 56.004,--)
- Inrichting speelplaats basisschool 't Smelleken (€ 38.080,--)
- Nieuwbouw Brede school 'De Vlaswiek' (€ 1.742.462,--)
- Parkeerterrein 'Valkennest' (6 16.000,-)
- Parkeerterrein 'Norbertusdreef (€ 43.255,--)
- Riolering (€ 1.054.681,-)
- Uitbreiding begraafplaats 'Eikenhof (€ 434.681,--)
De krediettermijn wordt met één jaar verlengd.
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5. Het overhevelen van exploitatiebudgetten 2009 - zijnde 21 budgetten - naar het dienstjaar 2010
via de reserve 'af te wikkelen activiteiten' (bijlage 9), waarbij tevens in verband met het
overschrijden van de geldigheidsduur van het accorderingsjaar en het daaropvolgende dienstjaar
(beleidskader) een verlenging voor één jaar voor het project 'Reconstructie Europalaan'
(€2.824.847,-)
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