OVERHEVELINGEN 2018
Volg
nr.

Product Catego
rie

Naam

1

810001 438103

Bestemmingsplannen

€

80.000,00 T.b.v. voorbereidingen invoering Omgevingswet. Invoering was uitgesteld waardoor voorbereidingen later beginnen.

2

570005 441290

Groen- toerisme en recr.beleid

€

3

510004 438103

Sportparken algemeen

€

400.000,00 Er is nog geen akkoord met grondeigenaar over de aanlanding van de nieuw aan te leggen brug over de Akkerweg.
Hierover vinden nog steeds gesprekken plaats (gemeente en provincie samen). Hierdoor is de aanleg niet in 2018
begonnen.
15.000,00 Betreft speelplek Kleikoelen. Door omstandigheden die buiten onze invloedsfeer lagen, was dit project on hold gezet.
Inmiddels is de situatie dusdanig dat dit nu wel kan. Dit is een belangrijk project voor leefbaarheid in de wijk. Dit is een
afspraak die wij als gemeente hebben gemaakt met de wijk. Deze afspraak dienen wij na te komen.

4

570004 438103

Evenementenbeleid

€

275.000,00 Het betreft overkappen van het open lucht theater én het geschikt maken van de evenementenlocaties qua
infrastructuur. Bij vaststelling van het evenementenbeleid is reeds bepaald dat deze projecten voor de Parade 2020
gerealiseerd dienen te zijn. Beide projecten zijn op dit moment in de opstartfase. waarschijnlijk is er mee geld nodig en
moet het voorstel daarom opnieuw naar de raad. Daarom discussiepunt of deze overheveling moet plaatsvinden of dat
beter een nieuw raadsvoorstel gemaakt kan worden.

5

650001 438900

Begeleide participatie

€

100.000,00 Het betreft de motie ‘Extra impuls toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt’. Deze motie is in januari 2016 door de raad
aangenomen. De uitvoering van het PvA is medio 2016 gestart en duurt nog steeds voort. Facturering van de
werkzaamheden heeft pas sinds eind 2016 plaatsgevonden en zal nog doorlopen tot eind 2019.

6

310002 438263

Economisch beleid

€

7

570005 438103 Groen- Toer en Recr (Leisure Lane €
Parkstad)

62.500,00 Dit betreft het restant van een incidenteel door de raad beschikbaar gesteld budget (een bedrag van €125.000 voor drie
jaren) ten behoeve van centrumversterking. In 2019 e.v. zal het budget naast terugkerende kosten o.a. worden
aangewend voor investeringen in het promenadegebied, die voortvloeien uit/samenhangen met de nieuwe
centrumvisie.
300.000,00 Budget is bestemd voor uitvoering van regionale fietsinfrastructuur met oog op aantrekken toerisme. Projectgroep
Gemeentelijk Mijnspoor is nu onderdeel van Leisure Lane en werkt samen aan technische voorbereiding en uitvoering.
Project is nog niet zo ver dat uitvoering in 2018 had kunnen plaatsvinden. Vandaar verzoek tot overheveling. Bij vervallen
van dit budget kan aanleg Brunssumse deel niet plaatsvinden.

8

570050 438205

9

220010 438103 Fietsenstalling Centrum Brunssum €

10

010002 438262

Raad (traject communicatie)

€

11

010004 138900

Actiebudget Herindeling

€

Schutterspark

Motivatie

€

50.000,00 Middelen staan ten doel van visie en doorontwikkeling Schutterspark. Hiervoor is incidenteel budget geraamd voor 20182020. In 2018 is bedrag deels besteed aan de speeltuin. Restant is nodig voor diverse andere zaken. Plan en collegestuk
is in voorbereiding en geeft inzicht in investering en dekking.
100.000,00 Er is nog discussie over de locatie waar de stalling gaat komen. In 2018 zowel in college als met de raadscommissie over
gesproken. Door de discussie is de aanleg vertraagd.
95.000,00 Dit bedrag heeft de gemeenteraad gereserveerd ten behoeve van het traject communicatie. Dit traject is actief en loopt
zeker ook in 2019 nog door.
91.000,00 Het betreft hier het werkbudget van de bestuurscommissie herindeling, die -zoals het er nu naar uitziet - ook in 2019
actief zal zijn. Er is echter nog geen duidelijke bestemming voor het geld, vandaar vraag of het overgeheveld moet
worden. Budget kan ook opnieuw aangevraagd worden als er concrete plannen zijn.

12

310006

441200

Werkkapitaal IBA

€

99.493,00 Middelen staan ten doel van voortgang IBA-projecten en proceskosten. Concreet is Treebeek en omgeving
Clemensdomein. Mogelijk dat er nog procesgelden nodig zijn project NATO / Rembrandtstraat en Centrumontwikkeling.

13

810002

438103

Planschade- en kostenverhaal
(LEADER)

€

50.000,00

totaalbedrag

Het LEADER-programma voorziet in actieve bevordering, ondersteuning en subsidiëring van lokale initiatieven voor de
sociaaleconomische ontwikkeling van het Zuid-Limburgse platteland. Dergelijke initiatieven kunnen in aanmerking
komen voor een subsidie en de Zuid-Limburgse gemeenten hebben zich bereid verklaard tot cofinanciering.
Cofinanciering door een gemeente vindt alleen plaats ingeval van initiatieven binnen de desbetreffende gemeentegrens.
Tot op heden is in Brunssum nog geen gebruik gemaakt van deze financiële regeling. De aankomende twee jaren bestaat
een kans dat een project wel in aanmerking komt voor subsidie en de gemeente zal dan wel moeten kunnen bijdragen.
€ 1.717.993,00

