Vetraagde kredieten

Reden

Masterplan Centrum

Een gedeelte van het project Masterplan Centrum wordt in afstemming met de
Nul-plusmaatregelen N69 opgepakt. De uitvoering is gepland in 2018.
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N69 Programmaplan -deelprojecten nulplusmaatregel

Het betreft een meerjarig project met meerdere (deel)projecten die worden
voorbereid. Betreft deelprojecten uit de nulplusmaatregelen die qua uitvoering
afhankelijk zijn van de realisatie van de Westparalel.
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Reconstructie Leendersweg / J.F. Kennedylaan

Grootschalig herstel asfaltlagen

Fietspad Malpie

Ommetje op de Malpie

Dit restant krediet is voor de realisatie van de groene entrees. Na de realisatie
van de infrastructuur in 2016 moest confrom afspraak met de aannemer in
acht worden genomen voordat de groene entrees gerealiseerd konden worden.
Boomgaten zijn in 2016 gemaakt. De te planten bomen zaten begin 2017 in
een aanbestedingstraject.
Projecten Grootschalig herstel asfaltlagen Tienendreef (2016) en Nieuw
Waalreseweg (2017) zijn gezamenlijk opgepakt en fysiek gestart in kwartaal 3
2017. De oplevering zal in kwartaal 4 2017 zijn. Doordat de oplevering in het
einde van 2017 plaatsvindt vallen de eerste kapitaallasten in kwartaal 1 2018
i.p.v. begrotingsjaar 2017.
Van dit krediet is het voorbereidingskrediet gemandateerd, de rest van het
krediet is nog niet gemandateerd. Het krediet is doorgeschoven a.g.v. een
amendement van de Raad. Een nieuw voorstel van het college wordt a.s.
donderdag (26-10) in de Raad behandeld.
Van dit krediet is het voorbereidingskrediet gemandateerd, der rest van het
krediet is nog niet gemandadeerd. Het krediet is doorgeschoven a.g.v.
hetzelfde amendement als het Fietspad Malpie. Bij het krediet is ook aan de
orde dat we voor dit project afhankelijk zijn van grond van derden. Deze
terreinbeheerder wil eerst nader onderzoek en overleg alvorens een beslissing
te nemen.
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Verkeersregelinstallatie

Verkeersregelinstallatie 2015 en verkeersregelinstallatie 2017-2018 zijn in
voorbereiding. Het project wordt in afstemming met de Nul-plusmaatregelen
N69 opgepakt. De uitvoering is gepland in 2018.
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Vervanging parkeerautomaten

De oplevering van het krediet gebeurt in 2 delen. Oplevering deel 1 vervanging
parkeerautomaten heeft in kwartaal 3 2017 plaatsgevonden. Deel 2 herziening
applicatie parkeren is in voorbereiding. Realisatie staat gepland in 2018.
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Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen

Rennovatie/uitbreiding gymzaal Borkel

Groene uitstraling binnen de bebouwde kom

Groene uitstraling buiten de bebouwde kom

Betonputten verbeteren afvalinzameling

Bij de eerste bestuurrsrapportage is krediet opgehaald voor de brandveiligheid
gemeentelijke gebouwen. Het project is daarna gestart in kwartaal 3 2017.
Oplevering staat gepland in kwartaal 4 2017. Doordat de oplevering in het
einde van 2017 plaatsvindt vallen de eerste kapitaallasten in kwartaal 1 2018
i.p.v. begrotingsjaar 2017.
In het 2e kwartaal 2016 is de opdracht verleend om geluidswerende
maatregelen nader uit te werken. Vanwege complexiteit van maatregelen is
eind 2016 nadere opdracht verstrekt om te bestuderen of werkzaamheden
gelijktijdig met groot onderhoud uitgevoerd kunnen worden.
De studie is onlangs opgeleverd. Door de werkzaamheden aan de
dakconstructie worden de uitvoerende werkzaamheden uitgesteld naar het
voorjaar 2018.
Project is gestart in Q1 2017. De investering bestaat uit meerdere fases en
loopt door in 2018.
In 2016 is er een fors deel van het budget uitgegeven voor de aanplant van
bomen. Het resterende deel van het budget is nodig voor nazorg (o.a. water
geven) in inboet (vervangen van bomen die ondanks goede zorg toch zijn
gestorven).
De voorbereidingstijd van het gezamenlijke project van CURE en gemeente om
alle bovengrondse afvalcontainers om te bouwen naar een ondergrondse
container heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland.
Het project kan nu aanbesteed worden, waarna de uitvoering gestart kan
worden. Oplevering wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2018.

Veiligheidsvloer verbeteren afvalinzameling

Zie toelichting betonputten verbeteren afvalinzameling.

Zonnepanelen

De realisatie van dit project is afhankelijk van subsidiebijdrage van het Rijk. De
subsidieaanvragen zijn niet gehonoreerd. In kwartaal 4 2017 wordt er een
subsidie aanvraag ingediend.

