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COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-02-2019
Samenvatting / toelichting
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 1e administratieve begrotingswijziging 2019 aan.
De mutaties zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Voor het aanleggen van de stadstuin is uit de programmamiddelen afgerond € 215.000,- aan TOOR beschikbaar gesteld.
Dit krediet is overschreden met een bedrag waarvan een
aanzienlijk deel is veroorzaakt door tegenvallers als gevolg van
de staat van de kavel. Asbestsanering, achtergebleven
funderingen/puin in de ondergrond, een waterput etc.
In de bijlage (excelbestand) zijn de betreffende kosten op een rij
gezet. Omdat die (naar hun aard) in het begin van de uitvoering
al boven kwamen drijven houdt de nota grondexploiatie 2018
(reserve grondbedrijf) al rekening met dergelijke
saneringskosten, zie bijlage. Middels het inzetten deze middelen
kan het krediet met een restant overschrijding van iets minder
dan 5% worden afgesloten in kader van de jaarrekening.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 oktober 2017
een krediet van € 6.146.191 beschikbaar gesteld voor het
realiseren van de nieuwbouw van Kindcentrum Zanddonk
(huisvesting voor de basisscholen Pater van der Geld en OBS van
der Heijden en MIKZ Kinderopvang). In dit bedrag is rekening
gehouden met de kosten van de tijdelijke huisvesting tijdens de
bouw van € 100.000 (€ 83.000 in 2018 en € 17.000 in 2019).
De tot nu toe voor de tijdelijke huisvesting gemaakte kosten
bedragen
€ 137.947. Daarnaast zijn er, in verband met
de eerdere sloop van de gymzaal, kosten gemaakt voor het
gymvervoer van de leerlingen van beide scholen. Deze kosten, in
2018 € 29.760, waren niet voorzien.
Voorgesteld wordt om de in 2018 gerealiseerde overschrijding ad
€ 84.707 (€ 54.947 tijdelijke huisvesting en € 29.760
gymvervoer) ten laste te brengen van de reserve
onderwijshuisvesting en toe te lichten bij de jaarrekening 2018
en om de in 2019 te maken kosten voor het gymvervoer (€
34.400) via het Voorjaarsbericht bij te ramen.

Besluit
te besluiten tot vaststelling van de 1e administratieve
begrotingswijziging 2019.
Uit de jaarlijkse standaard onttrekking van € 100.000 aan
de reserve grondexploitatie een bedrag van € 16.773 aan
te wenden ter dekking van de saneringskosten die (als
gevolg van de staat van de kavel) zijn ontstaan bij het
aanleggen van de stadstuin.

- de kosten van het gymvervoer van de leerlingen van
Pater van der Geld en OBS van der Heijden ten laste te
brengen van het in het bedrag voor vervangende
nieuwbouw KC Zanddonk opgenomen budget tijdelijke
huisvestingskosten en de overschrijding 2018 ad € 84.707
ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting
en toe te lichten bij de jaarrekening 2018;
- de kosten van het gymvervoer 2019 (€ 34.400) bij te
ramen via het Voorjaarsbericht 2019.

