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Programmbegroting
Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het
constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in
het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.
In deze rapportage geven de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 8-8-2013 op
hoofdlijnen weer. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van de projecten.

Technische voortgang van de projecten ( alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of
eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering.
Alle projecten kunnen volgens planning worden afgerond.
In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode
hebben plaatsgevonden.
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af sluit en ; voordeel ivm hergebruik oude mat erialen.
af sluit en.
af sluit en; in overleg met bewoners minder uit gevoerd.
af sluit en; wordt in overleg met Vast goed af geslot en.
af sluit en; t ijdens uit voering bleek dat met minder aanpassingen kon

worden volst aan
Project af sluit en
Project af sluit en
Project af sluit en; lagere voorbereidingskost en.
Versoberde uit voering.
Project af sluit en; na af ronding van het project zijn er nog enige
verbet erpunt en aangebracht naar aanleiding van klacht en van de bewoners.
Project af sluit en; meer voorbereidingskost en
Overschrijding voorbereidingskost en; vervolg wordt af gedekt door Vast goed.
Project af sluit en; overschrijding voorbereiding/ onderzoek

Financiën ( alleen de GIBOR-projecten)
Het voordelige resultaat op de IUP-projecten 2013 bedraagt € 63.712,-.
Het overschot kan worden toegerekend aan Beheergelden. Het resultaat is geanalyseerd naar de
financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en
beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terugherleid naar deze groepen.
De projecten krijgen een herzien beschikbaar budget ( bijraming of aframing). Voor een adequaat
budgetbeheer is het nodig dat de beschikbare budgetten opnieuw worden vastgesteld. Dit schept duidelijkheid
naar de projectleiders en budgethouders.

