Raadsbesluit

/
G E M E E N T E
VA LKEN SWAAR D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2010

gelet op de gemeentewet:
Besluit:
De begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de aan dit besluit gehechte bijlage over het 2e kwartaal
2010 vast te stellen.

Kenmerk: 10raad00654
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Overzicht begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2010
Datum ace

Onderwerp

Nr.

Kenmerk

20

10b&w00276

27-4-2010 Vervanging Iractiemiddelen 2010

21

10b&w00330

11-5-2010 Verkoop grond t.b.v. verbreding A2

22

10b&w00346

23

10b&w00405

11-5-2010 bestemmingsreserve vormen voor werkzaamheden Markt
(plein voor kerk)
22-6-2010 Vervanging speeltoestellen

24

10b&w00357

22-6-2010 Eenmalige subsidie stichting Zomeravondfeeslen

Bedrag

Omschrijving budgettair effect

Programma

136.500,00 t.l.v. reserve tractie
4.801,00 toevoegen aan de aigemene reserve

Prog3

1.200.000,00 ten laste van de algemene reserve
153.276,00 ten laste van de reserve speeltoestellen
4.000,00 ten laste van de evenementenreserve

Overzicht begrotingswijzigingen n.a.v. Raadsbesluiten
511

10raad00009

29-4-2010 Aanschaf nieuwe woonwagen

512

10raad00272

29-4-2010 Meerkosten leerlingenvervoer

513

10raad00943

29-4-2010 Voorbereidingskrediet Kerkakkers

92.268,00 € 59.540 ten laste van de algemene
reserve/€ 32.728 investerinq
33.000,00 ten laste van de post onvoorzien

progr 9

36.300,00 Vorming reserve gebiedsvisies ten laste
van de algemene reserve

Overzicht begrotingswijzigingen n.a.v. administratieve wijziging
610
611

Admin
Admin

612

Admin

613

Admin

614

Admin

615

Admin

corr iournaalpost krediet kerkakkers
Storten saldo reserve bruggen in voorziening onderhoud
weqen en bruaqen
Corr dubbel gemuteerde begrotingswijziging amendement
opruimwerkzaamheden
2e wijziging personeelskosten, inzet uit alternatieve
budqetten voor inhuur tijdelijk personeel
3e wijziging personeelskosten, inzet ziektegelden voor
inhuur tijdelijk personeel
4e wijziging personeelskosten, inzet vacaturegeiden voor
inhuur tijdelijk personeel

0,00 Budqettair neutraal
12.000,00 Budgettair neutraal
46.480,00 Budgettair neutraal
Div. progr
234.706,00 Budgettair neutraal, onttrekken diverse
proqramma's en opvoeren bii teams
Prog 0/9 + KP
90.872,00 Budgettair neutraal, inzet ontvangen
ziektegelden en van de stelpost tijdelijke
krachten
390.523,00 Budgettair neutraal, verlagen loonkosten Kostenplaatsen
PIMS (vast personeel) en opvoeren bij
teams

