Bijlage 1. Overzicht budgetoverhevelingen 2018-2019
Nr Onderwerp

Bedrag €

Toelichting

De voorbereidingen voor de selectie van een onderzoek zijn
gestart in 2018. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats in
2019. Met het overhevelen van dit budget kan de
25.000 rekenkamercommissie in 2019 twee onderzoeken uitvoeren.
In 2018 is ingehuurd op de Griffie. Personele uitbreiding is in de
begroting 2019 opgenomen. Doorzetten van het restant budget
2018 is benodigd voor bekostiging inhuur in het kader van een
17.500 goede overdracht van werkzaamheden.
De uitvoering van het monitoren van de kwaliteit van de
telefonische dienstverlening heeft in 2018 nog niet plaats
gevonden. Afspraken met leveranciers om dit uit te gaan voeren
8.000 zijn inmiddels gemaakt.

1

Rekenkamercommissie

2

Inhuur Griffie

3

Kwaliteitsmonitoring

4

Verkeersveilige
markering bij scholen

5

Veiligheid Kerkeveld

25.000

6

Omgevingswet

85.000

7

Archeologie

17.406

8

Taakveld Bodem

9

Speelplaatsen

4.000

6.900

35.000

We verbeteren de schoolomgeving bij de Paschalisschool. Er is
opdracht verleend (4.000 euro). Uitvoering volgt in januari 2019.
In de laatste rapportage van 2018 is de verwachting uitgesproken
€ 150k over te houden op de maatregelen verkeerveiligheid
Kerkeveld. Een deel van de werkzaamheden zijn in 2018 nog niet
afgerond. Voor fase 5 is opdracht verleend.
De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De
invoering van de Omgevingswet is een proces dat vele jaren in
beslag neemt. Er zijn inmiddels verplichtingen aangegaan die uit
het budget moeten worden betaald. Daarnaast wordt in 2019
onder andere gestart met het opstellen van een omgevingsvisie
waarvoor een bureau zal worden ingeschakeld.
1. Actualisatie van de archeologische waarden- en
verwachtingenkaart en de archeologische beleidskaart van de
gemeente Wijchen. Opdracht van € 9.694 is weggezet.
2. Opstellen archeologienota, kosten conform offerte € 7.712.
In 2018 wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van een
bodemonderzoek bij VV Alverna i.v.m. voorgenomen vervanging
van een kunstgrasveld.
Eind 2018 is een groot deel van de vervangingen speelplaatsen
uitgevoerd. Vanwege lange levertermijnen en planning is de
uitvoering van enkele werkzaamheden doorgeschoven naar begin
2019.

Opdracht
verleend

Reeds overgeheveld in:
2017/ 2018 2016/ 2017

Ja

-

24.000

Ja

63.000

-

Ja

-

-

Ja

-

-

Ja

-

-

Ja

85.000

30.000

Ja

15.000

22.000

Ja

25.000

30.000

Ja

66.000

55.000

Nr Onderwerp

10

Zorginfrastructuur
Totaal categorie I

11

Verkeersveiligheid
brug Ravenstein

12

Verkeersveiligheid
algemeen

13

Verkeersveiligheid
maatregelen

14

Dorpstraat 73

15

Weginspecties

16

Onderhoud wegen

17

Zorgvoorziening
Alverna

Bedrag €

Toelichting

De overheveling heeft betrekking op de extra verkregen middelen
zorginfrastructuur gelden. Hiermee worden projecten voor
kwetsbare mensen gefinancierd, die daardoor langer thuis kunnen
blijven wonen. Met ZZG en Talis zijn er in 2018 gesprekken
gevoerd over de inzet van deze middelen in het Kompas. De
afspraken hierover zijn pas onlangs gemaakt. € 20k van deze
middelen wordt in 2019 ingezet voor de ontwikkeling van een
algemene voorziening voor inloop en ontmoeting in het Kompas.
Hiervoor heeft Rondom Wijchen een subsidieaanvraag ingediend.
Concreet dient rondom Wijchen hiermee de helft van de
60.000 verschuldigde huur van het Kompas in 2019 te betalen aan ZZG.
283.806
Dit betreft de Wijchense bijdrage voor fietsveiligheid brug
Ravenstein. In afwachting van cofinanciering / subsidie is dit nog
niet opgestart. In 2019 gaan we partner(s) zoeken waardoor
85.000 cofinanciering nodig blijft.
Het tijdspad van GVVP loopt anders. De omgevingswet is nog niet
vastgesteld. We zoeken naar een werkwijze om te weten wat in
een omgevingsvisie en wat in het GVVP komt te staan. Tevens
willen we naar harmonisatie van beleid van Druten en
23.430 Wijchen. Restantbedrag wordt ingezet voor GVVP in 2019.
Een groot deel van de geplande verkeersmaatregelen zijn
gedurende 2018 gerealiseerd. Zo is o.a. een deel van het fietspad
dubbelzijdig gemaakt aan de Heumenseweg, maatregelen bij
Mozaïek uitgevoerd en een oversteek bij Fazantstraat gerealiseerd.
Conform collegevoorstel 18.21622 willen we dit budget in blijven
17.500 zetten in 2019.
Het betreft budget voor aanpassing van de openbare ruimte nabij
90.000 dorpstraat 73, dit is niet meer in 2018 uitgevoerd.
De weginspecties zijn niet in 2018 uitgevoerd. Dit willen we in
5.035 2019 graag inhalen.
Diversen straten zijn nog niet hersteld, vanwege te weinig
capaciteit bij aannemers. In 2019 willen we hier een vervolg aan
41.985 geven.
Voor het realiseren van een duurzame zorginfrastructuur op
Alverna is een eenmalige projectsubsidie gereserveerd. Dit traject
68.523 is nog niet afgerond.

Opdracht
verleend

Reeds overgeheveld in:
2017/ 2018 2016/ 2017

Ja

-

-

Nee

-

-

Nee

-

-

Nee

82.985

-

Nee

-

-

Nee

-

-

Nee

-

-

Nee

-

-

Nr Onderwerp

Bedrag €

18

Milieubeleid

8.000

19

Waterbeleid

10.000

20

Onderhoud bermen en
onverharde wegen

90.000

21

Breedband internet

27.500

22

Schuldhulpverlening

23

Innovatiebudget Jeugd
WMO

Toelichting
In de begroting 2019 is reeds budget opgenomen voor de
maatregel 'opstellen integrale gebiedsgerichte visie op
milieukwaliteit' (€25.000). De overheveling van het budget 2018 is
ten behoeve van de maatregel "Herijken werkproces milieutoets"
(€8.000). Dit conform uitvoeringsprogramma milieubeleidsplan
zoals vastgesteld in de Raad van november 2018 (18 1 1048).
In de begroting 2019 is reeds budget opgenomen voor de
maatregelen 'Opstellen gebiedsgericht beleidskader aanpak
waterbeheer' (€15.000), herijking watertoets (€10.000) en
onderzoek potentieel waterbergend groen (€10.000). Dit conform
uitvoeringsprogramma Strategische waternota zoals vastgesteld in
de raad van november 2018 (18 1 1047). Verzoek om
overheveling ten behoeve van bijdrage van de gemeente Wijchen
aan het lopende regioproces Klimaatadaptatie Rijk van Maas en
Waal (schatting €10.000).
Voor het onderhoud van Bermen in het buitengebied was € 150k
in 2018 beschikbaar gesteld. Uitvoering is gegeven voor een
bedrag van € 60k. In 2019 richten we ons op de bermen te
Neerveld, Wezelsedijk. We kunnen vroeg beginnen met
voorbereiding waardoor we op tijd kunnen aanbesteden en
uitvoeren. In 2018 was er door de overgang naar een andere
organisatie minder capaciteit om alles op tijd te kunnen regelen.
Momenteel loopt onderzoek naar een partnerpartij. Vanaf volgend
jaar zal de uitrol starten.

Extra middelen uit rijkscirculaire zetten we in voor het project
56.000 vroegsignalering. Dit project gaat echter pas van start in 2019.
Voor 2018 was € 500k incidenteel budget beschikbaar gesteld om
de kanteling binnen de 2d's tot stand te brengen. Hier is nog
beperkt uitvoering aan gegeven in 2018, waar in 2019 een vervolg
aan gegeven wordt. Rondom Wijchen heeft hiertoe een subsidie
aangevraagd van €150k. In Q1 2019 volgt een nieuwe
400.000 informatienota hierover naar de raad.

Totaal categorie II

922.973

TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN

1.206.779

Opdracht
verleend

Reeds overgeheveld in:
2017/ 2018 2016/ 2017

Nee

4.800

40.000

Nee

22.700

70.000

Nee

-

-

Nee

-

-

Nee

-

-

Nee

-

-

