Over te boeken budgetten van 2017 naar 2018
Omschrijving
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Collectieve
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huisvesting Gooise Meren
Economische
ontwikkeling

Bedrag

€ 130.000

-€ 130.000
€ 85.888
€ 160.000

Onderbouwing waarom tot nu toe niet tot uitvoering is overgegaan en
waarom budget in PB2018 niet toereikend is om (extra) lasten te dekken
(NB: digitaal toevoegen)*
De Toegankelijke Samenleving is bij het tweede voortgangsverslag 2017
aangemeld, maar komt pas in 2018 tot feitelijke uitvoering. Hiertegenover
stond een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein.
Onttrekking reserve Sociaal Domein t.b.v. 'De Toegankelijke
Samenleving". In 2017 is niets verantwoord op de exploitatie.
Afronding project Huisvesting GM loopt nog door tot en met eerste
kwartaal 2018.
Dit betreft de HIRB-subsidie (voor duurzaamheid en gevelrenovatie) en dit
is incidenteel provinciaal geld, waarvoor wij een paar jaar de tijd hebben om
de subsidie te verstrekken aan pandeigenaren. In 2017 is de regeling in gang
gezet en enkele aanvragen gehonoreerd. Er is echter nog geen geld
uitgekeerd. In 2018 gaan we dat wel doen. Men kan subsidieaanvragen
indienen tot 31 december 2018, met dien verstande dat uitbetaling nog
enkele maanden daarna plaats kan vinden.

Economische
ontwikkeling
Verkeersmaatregelen
realisatie

-€ 160.000 Idem, het betreft provinciaal geld. Met andere woorden alles wat niet wordt
uitgegeven aan subsidies moet worden teruggestort naar de provincie.
€ 40.000 Voor 2017 is eenmalig €40.000 opgenomen bedoeld voor de aanschaf van
een verkeersmodel en verkeerstelapparatuur. Het uitzoeken van de
verschillende mogelijkheden en opties en de regionale afstemming bleek
plannings technisch niet mogelijk om in 2017 af te ronden. Voorgesteld
wordt het incidentele budget van € 40.000 mee te nemen naar 2018 zodat
we aan onze wettelijke plicht kunnen voldoen om verkeersgegevens aan te
leveren voor het opstellen van geluidbelastingkaarten.

Kosten straatparkeren

€ 70.000 De modernisering van de parkeerorganisatie is een complex traject dat veel
tijd kost. De verwachting is dat de eerste middelen de tweede helft van
2018 worden uitgegeven en dat het project in de loop van 2019 wordt
afgerond.
€ 35.000 Het onderdeel ligplaatsverordening is nog niet afgerond. Hier wordt in 2018
nog aan gewerkt. Voorstel is om het budget ad € 35.000 beschikbaar te
houden in 2018.
€ 30.000 Het participatietraject is in december 2017 afgerond. Voorgesteld wordt het
budget van € 30.000 over te boeken naar 2018 voor de uitvoering.
-€ 479.805 In het eerste voortgangsverslag 2017 is de eerste tranche overdracht
€ 479.805 schootsvelden voor het project Naarden buiten de Vesting opgevoerd.
Omdat de overdracht in 2018 plaats zal vinden wordt voorgesteld de
-€ 888.804 hiermee samenhangende boekingen mee te nemen naar 2018. Dit betreft
de afboeking van de boekwaarde ten laste van de Algemene reserve en de
overdracht van de schootsvelden tegen marktwaarde aan Goois
€ 888.804
Natuurreservaat.
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€ 80.000 In de programmabegroting 2017 – 2020 is € 120.000 beschikbaar gesteld
voor hosting en technisch beheer van de dienstverleningswebsite en
bestuurlijke website. Hiervan is € 40.000 besteed in 2017. Omdat dit project
nog 3 jaar doorloopt is het voorstel om het resterende budget van € 80.000
mee te nemen naar 2018.
€ 40.000 prestatieafspraken met corporaties
Het proces om tot prestatieafspraken te komen is nog niet afgerond. In
2018 gaan we hiermee verder en hebben we budget nodig voor
procesbegeleiding

