Vragen ter voorbereiding op de Commissie

Onderwerp: Weren doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard - aanvullend

Commissievergadering:

11 mei 2017

Vragen gesteld door:

VVD / I. Luijendijk

Portefeuillehouder:

Mart Wijnen

Teammanager:

Hans Appelmans

Deadline:

10 mei 2017

Vraag:
Bij het raadsvoorstel weren doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard wordt
voorgesteld om het benodigde budget van € 101.600 ten laste van de financiële
bandbreedte 2017 te brengen.
Hoe groot is de financiële bandbreedte 2017?
Hoeveel is van de financiële bandbreedte 2017 al gebruik gemaakt in 2017 voor de
dekking van eerdere raadsvoorstellen?
Bij de vaststelling van de begroting 2017 bleef er na vaststelling van de
amendementen € 79.000 over.
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Het raadsvoorstel vraagt om een budget van € 101.600
Graag een toelichting of er voldoende dekking is of een ander voorstel ter dekking.
Antwoord:

Tijdens het opstellen van het raadsvoorstel zag het begrotingsresultaat 2017 (financiële
bandbreedte) als volgt uit:
Begrotingssaldo 2017 (programmabegroting)
Begrotingswijzigingen 2017 (raadsbesluiten)
- Septembercirculaire algemene uitkering
Raadsinformatiebrief 54466/ 54467
- Decembercirculaire algemene uitkering
Raadsinformatiebrief 209597/209601
- Compensatie prijsstijging premies collectieve
ziektekostenverzekering [131806/ 131811]
- Lagere kapitaallasten MC – deelproject Corridor en
Richterpad [126237/126244]
- Lagere kapitaallasten krediet parkeerterrein
[113413/126224]
- Subsidieverordening beschermde gem. monumenten
V'waard (113485/123975)
Begrotingsresultaat 2017

Resultaat 2017
€ 79.000
€ 276.000
€ 7.000
-€ 43.000
€ 23.000
€ 14.000
- € 23.000
€ 333.000

Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 is gebleken dat er een forse overschrijding van de
middelen jeugdhulp is te verwachten. U bent middels een raadsinformatiebrief (73605/240304) op
de hoogte gebracht van deze ontwikkeling. In deze brief is tevens aangegeven dat het college
verwacht dat de overschrijding van circa € 900.000 structureel zal zijn. Hierdoor zal het
bovenstaande begrotingsresultaat van € 333.000 positief in een tekort veranderen. In de eerste
Berap 2017 wordt u geïnformeerd over de resultaten van 2017.
Een alternatieve dekking voor de kosten 2017 voor het weren van vrachtverkeer uit Valkenswaard
is de algemene reserve.

