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Inleiding 
Hierbij bieden wij de tweede bestuursrapportage in 2020 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met augustus 

van het lopende jaar. De septembercirculaire is vertaald in deze bestuursrapportage en per programma is 

aangegeven wat de mutaties zijn. Voor meer informatie over de septembercirculaire verwijzen wij naar de 

verzonden Raadsinformatiebrief.  

In de Financiële samenvatting wordt het financiële verloop in 2020 geschetst. Rekening houdend met de 

vastgestelde begroting 2020, inclusief amendementen en raadsbesluiten (zoals besluit rondom 

ombuigingsvoorstellen), en de eerste bestuursrapportage 2020 was er sprake van een saldo van afgerond € 35.000 

(voordelig). Het resultaat van deze tweede bestuursrapportage is afgerond € 576.000 (voordelig). Daarmee komt 

het totaal te verwachten resultaat voor 2020 uit op € 611.000 (voordelig).  

 

In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen - zowel 

financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. In de tabellen met 

speerpunten wordt aangegeven in hoeverre de ambities worden behaald. Zoals gebruikelijk worden de kleuren 

rood, oranje en groen gebruikt om te duiden of de ontwikkelingen zijn verlopen zoals in de begroting werd 

voorzien. Een groen vinkje betekent dus dat conform de begroting is gehandeld. Een nadere toelichting is dan 

verder niet noodzakelijk. Daar waar een oranje (deels gerealiseerd) of rood (afwijking) is genoteerd, wordt een 

korte toelichting gegeven. Zie de legenda hieronder.  

 

 
 

Er wordt ook aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting, zodat een beeld gevormd kan worden 

waar wij op dit moment staan. De bevindingen worden per programma en natuurlijk als totaal gepresenteerd in 

paragraaf 2 in de tabel “Verwachte resultaat 2020”.  

Financiële afwijkingen < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Diverse kleine 

aanpassingen” en worden niet afzonderlijk toegelicht. De afzonderlijke wijzigingen staan in bijlage 1.  

 

Tevens rapporteren we over de ombuigingen die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting 2020. Ook hier geven we 

met de diverse kleuren (groen, oranje, rood) aan wat de huidige status is.  

 

Leeswijzer  

Deze leeswijzer geeft aan hoe u de cijfers in deze bestuursrapportage moet interpreteren.  

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 

 

In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de 

opgetelde (afgeronde) bedragen. 
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Financiële samenvatting 
 

Verwacht resultaat 2020 

Het verloop van het te verwachten resultaat 2020 is als volgt: 

 

(bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 2020 

Startsaldo begroting 2020 -400 

Mutaties tot en met maart -135 

1e Bestuursrapportage 2020 570 

Startsaldo 2e bestuursrapportage 2020 35 

Bestaand beleid 345 

Diverse kleine aanpassingen 11 

Gemeentefonds -10 

Kapitaallasten 230 

Totaal mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 576 

Saldo begroting 2020 inclusief 2e bestuursrapportage 611 

 
In bovenstaande tabel ziet u welke mutaties zijn verwerkt in het startsaldo van de 2e bestuursrapportage 2020.  

De mutaties in de periode t/m maart 2020 betreft alleen de 2e bestuursrapportage 2019.  

 

In de 2e bestuursrapportage 2020 wordt onderscheid gemaakt in bestaand beleid (wijzigingen in het door de raad 

vastgestelde beleid in de begroting), diverse kleine aanpassingen (dit betreffen wijzigingen < € 10.000), 

gemeentefonds (dit betreffen de effecten van de septembercirculaire waarover u in een aparte 

raadsinformatiebrief bent geïnformeerd) en de kapitaallasten (dit betreffen wijzigingen als gevolg van 

verschuivingen in investeringen). 

De belangrijkste wijzigingen in bestaand beleid in deze bestuursrapportage betreffen een hogere opbrengst 

bouwleges ad € 100.000, hogere rentebaten ad € 63.000, lagere dotatie aan de voorziening wegen ad € 95.000, 

een hogere bijdrage aan de ODBN ad € 65.000, hogere OZB opbrengsten ad € 70.000, verkoop van een perceel 

(N219) ad € 106.000 en diverse mutaties in het sociaal domein die hoger uitvallen ad € 13.000. 

 

Het overzicht van de financiële mutaties van de 2de bestuursrapportage 2020 ziet er als volgt uit: 

 

(bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Bestaand beleid 345 -14 13 3 -4 

Diverse kleine aanpassingen 11 -3 -3 -3 -3 

Gemeentefonds -10 0 0 0 0 

Kapitaallasten 230 -1 -1 -1 -1 

Totaal mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 576 -18 9 -1 -9 
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Voor deze bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma's aan te passen 

overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de 

specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma's. Het financieel perspectief ziet 

er na de verwerking van deze bestuursrapportage als volgt uit. 

 

(bedragen x €1.000) 

Programma Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Dienstverlening, veiligheid en bestuur -2.670 -2 -2.671 

Openbare ruimte -2.095 395 -1.699 

Bouwen, wonen en milieu -812 -13 -825 

Kind, cultuur en sport -2.523 79 -2.444 

Maatschappelijke zaken -11.389 -123 -11.512 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 19.524 239 19.763 

Geraamd resultaat 35 576 611 

 
 

Onvoorzien 

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt: 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve begroting 26 

Inwonersraadpleging gemeente Grave -26 

Saldo post onvoorzien na 2e Bestuursrapportage 2020 0 

 
Op dinsdag 18 februari 2020 heeft de raad een motie met betrekking tot de bestuurlijke toekomst en timing 

inwonersraadpleging aangenomen. De kosten van deze inwonersraadpleging worden bekostigd uit de post 

onvoorzien (programma 6). De inwonersraadpleging zal in maart 2021 plaatsvinden, waardoor er in 2020 geen 

uitgaven worden verwacht ten aanzien van dit budget. 
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1  Dienstverlening, veiligheid en bestuur 

 

Speerpunten 

In de programmabegroting 2020 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten 

weergegeven.  

Speerpunten Voortgang Toelichting 

Dienstverlening 

De dienstverlening inrichten zoals van een 
moderne en klantgerichte overheid mag worden 
verwacht 

     

 

 

 

De gemeente heeft alle kanalen open staan 
(fysiek, telefoon en digitaal); hierdoor hoeft de 
burger niet te zoeken waar hij of zij moet zijn.  

 

   

Veiligheid 

Terugdringen van ondermijnende criminaliteit 
     

 

 

 

 Er zijn voorbereidingen getroffen voor 
informatieavond(en) om de 
maatschappelijke awareness te vergroten. 
In verband met de coronacrisis en verbod 
op organiseren van bijeenkomsten is het 
vooralsnog niet tot uitvoering gekomen. 

 Er is een thematische actieweek voorbereid 
per kwartaal om de integrale 
uitvoeringskracht te bewerkstelligen. Door 
middel van integrale controles zouden 
specifieke adressen bezocht worden. Door 
corona hebben controles in het 
buitengebied en huisbezoeken tijdelijk 
stilgelegen, vanaf 1 juli worden deze 
beperkt weer opgepakt. 

 Uitbreiding van het Bibob-instrumentarium 
t.a.v. vastgoed en aanbesteding heeft 
vertraging opgelopen, onder meer als 
gevolg van corona, maar ook doordat de 
nadere uitwerking van de inkoopcriteria 
door BIZOB nog niet is ontvangen. 

 

   

  

Bestuur 

Blijvend inzetten op regionale samenwerking 
     

 

 

 

Dit is een continu proces. 
 

Duidelijkheid voor inwoners en de medewerkers 
van CGM over de bestuurlijke toekomst van 
Grave 

     

 

 

 

Op 17 maart 2021 komt er een 
inwonersraadpleging. Dit is besloten in de 
raadsvergadering van 29 september. 
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Financiële afwijkingen 
 

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het 

programma voor het verslagjaar 2020 weer.  

 

(bedragen x € 1.000) 

 Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Lasten -2.581 -15 -2.596 

Baten -183 14 -169 

Geraamd saldo van baten en lasten -2.764 -2 -2.765 

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 94 0 94 

Totaal mutatie reserves 94 0 94 

Geraamd resultaat -2.670 -2 -2.671 

 
In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Aanstelling tijdelijke wethouder -33 0 0 0 0 

Veiligheidsregio resultaat 2019 restitutie aan de deelnemende 
gemeenten 

26 0 0 0 0 

Bestaand beleid -7 0 0 0 0 

Diverse kleine aanpassingen -1 -3 -3 -3 -3 

Overige technische mutaties 6 6 6 6 6 

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 -2 3 3 3 3 

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 

 
Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. 

 

Bestaand beleid 

Aanstelling tijdelijke wethouder 
In verband met ziekte van een wethouder is, ter vervanging, tijdelijk een wethouder aangesteld. 
 
Veiligheidsregio resultaat 2019 restitutie aan de deelnemende gemeenten 
Met de resultaatbestemming 2019 hebben zowel de deelnemende gemeenten (Grave raadsvergadering 23 juni 
2020) als het AB van de Veiligheidsregio Brabant Noord ingestemd. Restitutie wordt conform de verdeling van de 
bijdragen 2019 uitgekeerd. Voor de gemeente Grave is dit € 26.285 (incidenteel). 
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2  Openbare ruimte, recreatie en toerisme 

 

Speerpunten 

In de programmabegroting 2020 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten 

weergegeven.  

Speerpunten Voortgang Toelichting 

Openbare ruimte 

Aansluiting op een snelfietsroute naar Wijchen 
en Nijmegen 

     

 

 

 

De snelfietsroute Nijmegen - Wijchen eindigt bij 
het station in Wijchen. Deze is inmiddels 
gereed. Om een snelfietsroute aan te leggen 
moet er (in prognose) een hoog aantal fietsers 
gebruik van gaan maken. Daarnaast mag er 
weinig ander verkeer zijn, dan wel kruisend 
verkeer zijn. Fietsers moeten voorrang krijgen 
op ander verkeer. In Grave betekent dit dat of 
de Koninginnedijk of de Arnoud van Gelderweg 
(parallelweg) moet worden omgevormd naar 
een fietsstraat of dat er een vrijliggend fietspad 
moet worden aangelegd. Dit is afhankelijk van 
waar het eindpunt van de snelfietsroute moet 
liggen. Medewerking moet verkregen worden 
van gemeenten Wijchen en Heumen, provincies 
Gelderland en Noord Brabant en 
Rijkswaterstaat. Via AgrifoodCapital – Regio 
Noordoost Brabant zijn gesprekken hierover 
opgestart.  

 

   

Directe busverbinding tussen busstation Grave 
en treinstation Wijchen realiseren 

     

 

 

 

Het onderzoek is afgerond met als uitkomst: er 
wordt een buurtbusdienstregeling gereden 
tussen Wijchen Mozaïek via treinstation 
Wijchen naar Busstation Grave en eindhalte 
Gasthuishoeve, Grave.  
Planning is met deze buurtbus te starten zodra 
de coronamaatregelen zijn opgeheven. 

 

   

Recreatie en toerisme 

Project “Historisch Grave” realiseren 
     

 

 

 

Helaas gaan diverse evenementen, zoals Open 
Monumentendag, niet door i.v.m. de corona 
crisis. 
Wijziging in het uitvoeringsprogramma: in het 
kader van Historisch Grave zal een Toeristische 
Visie voor Grave worden opgesteld. Dit wordt 
binnen het budget uitgevoerd. Het 
Toetsingskader Historisch Grave wordt na 
oplevering van genoemde Visie gemaakt. 

 

   

Graafse Moed tonen om de historische 
binnenstad, de dorpen en het buitengebied 
meer op de toeristische kaart te zetten 
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Financiële afwijkingen 
 

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het 

programma voor het verslagjaar 2020 weer.  

 

(bedragen x € 1.000) 

 Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Lasten -4.201 248 -3.952 

Baten 1.840 127 1.967 

Geraamd saldo van baten en lasten -2.360 375 -1.985 

Stortingen in reserves -2 0 -2 

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 267 20 287 

Totaal mutatie reserves 265 20 286 

Geraamd resultaat -2.095 395 -1.699 

 
In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Aankoop perceel N86 0 -1 -1 -1 -1 

Beheerplan civiele objecten 2021-2030 0 -3 14 5 -3 

Dotatie voorziening wegen 95 0 0 0 0 

Legesinkomsten wegbeheer 33 0 0 0 0 

Pachtvrij maken percelen -31 0 0 0 0 

Verkoop perceel grond N219 106 0 0 0 0 

Bestaand beleid 203 -4 13 3 -4 

Kapitaallasten 199 -1 -1 -1 -1 

Diverse kleine aanpassingen -7 0 0 0 0 

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 395 -5 12 2 -6 

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 

 
Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. 

 

Bestaand beleid 

Aankoop perceel N86 
Het perceel N86 wordt in 2020 gekocht voor een bedrag van € 119.000. Aankoop van grond wordt op de balans 
geplaatst (materiële vaste activa). De rentelasten worden in de begroting verwerkt. 
 
Beheerplan civiele objecten 2021-2030 
Op 12 januari 2019 is het beheerplan civiele objecten 2019-2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is een 
meerjarenbegroting met een (egalisatie)voorziening voor groot onderhoud opgenomen voor 5 jaar. 
Bij de provinciale beoordeling van de beheerplannen adviseert de provincie ons om een langere planningstermijn 
te hanteren dan 5 jaar, omdat het beheerplan tenminste de gehele begrotingsperiode moet overlappen. Dit komt 
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overeen met de richtlijn van de Commissie BBV (Besluit Begroting & Verantwoording). Dit betekent dat het 
beheerplan civiele objecten opnieuw moet worden vastgesteld voor de periode 2021-2030. Het vastgestelde 
beleid (sober en doelmatig beheer en onderhoud) blijft onveranderd, waardoor dit beheerplan civiele objecten 
voornamelijk betrekking heeft op de financiële herziening.  
Het beheerplan ligt voor in de raadsbehandeling van 15 december 2020. 
 
Dotatie voorziening wegen 
Bij de accountantscontrole bij de jaarrekening 2019 is de dotatie in de onderhoudsvoorziening wegen met 
€ 94.689 verlaagd. De correctie is vertaald in de begroting. 
 
Legesinkomsten wegbeheer 
We zijn ongeveer 2 jaar geleden aangesloten bij MOOR: Het MOOR Platform® is in Nederland inmiddels dé 
standaard voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het plannen, vergunnen, uitvoeren 
en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Het MOOR Platform® is 
samen met gemeenten, netbeheerders en aannemers ontwikkeld. Deze samenwerking zorgt voor optimale 
acceptatie bij alle betrokken partijen, met alle relevante informatie voor alle betrokken partijen. De kosten 
hiervoor nemen niet toe. Meerjarig is het begrote bedrag reeds aangepast in de Programmabegroting 2021. 
 
Pachtvrij maken percelen 
Voor het pachtvrij maken van percelen zijn kosten gemaakt, namelijk € 31.000 (vergoeding uitbetaald). 
 
Verkoop perceel grond N219 
Het perceel in Grave wordt verkocht in 2020 voor € 106.095. 
 

Kapitaallasten 

Dit betreffen wijzigingen als gevolg van verschuivingen in investeringen en de actualisatie van de kapitaallasten. 
Een overzicht van de over te hevelen kredieten vindt u onder hoofdstuk 8 kredieten. 
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3  Bouwen, wonen en milieu 

 

Speerpunten 

In de programmabegroting 2020 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten 

weergegeven.  

Speerpunten Voortgang Toelichting 

Omgevingsrecht 

Implementatie Omgevingswet 
     

 

 

 

De datum inwerkingtreding van de 
Omgevingswet is verplaatst naar 01-01-2022. 
Het Programma Implementatie Omgevingswet 
is hierop aangepast.  

 

   

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Grave als vestingstad 
     

 

 

 

 
 

Transitie veehouderij 
     

 

 

 

De gemeente faciliteert individuele 
ondernemers bij het maken van 
toekomstgerichte keuzes. 
Op verzoek van de ondernemers zijn diverse 
oriënterende gesprekken geweest. Extra 
aandacht is er voor de deelnemers aan de 
Regeling warme sanering varkenshouderijen.  
Ook in regionaal verband vindt afstemming 
plaats om deze deelnemers zo goed mogelijk te 
kunnen faciliteren. 
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Speerpunten Voortgang Toelichting 

Economische zaken 

Vitaal economische krachtige binnenstad Grave 
     

 

 

 

Door Stec is een detailhandelsvisie opgesteld, 
met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen 
bij de supermarkten. De Maasstraat is 
heringericht om zodoende de horecastraat 
aantrekkelijker te maken voor de toeristen en 
de ondernemers mogelijkheden te kunnen 
bieden voor veilige terrassen.  
In de maanden juni en juli is er een digitale 
coronacrisis enquête rondgestuurd om 
inzichtelijk te maken hoe de coronacrisis de 
Graafse ondernemers raakt. De onverwachte 
renovatie van de Thompsonbrug, de extreme 
hitte, de diverse wegopenbrekingen en de 
aanhoudende COVID-19 situatie hebben 
ondernemers en met name de horeca en 
evenementen sector in (financiële) 
moeilijkheden gebracht. Uit de beeldvormende 
enquêteresultaten blijkt dat de coronacrisis op 
de helft van de respondenten impact heeft. 
Gemeente heeft hierop geanticipeerd en haar 
ondernemers geïnformeerd, gefaciliteerd en 
ondersteund waar kon. Tijdens de coronacrisis 
is de georganiseerdheid, de lokale binding en 
betrokkenheid van de centrumondernemers 
onderling vergroot en de samenwerking 
versterkt. De door diverse vrijwilligers-
werkgroepen, ondernemers en de gemeente 
zojuist gestarte 16 weken durende 
publiciteitscampagne “Bijzonder 
ondernemerschap in historisch Grave” en 
“Graafsche Bistrobox” zijn hier een voorbeeld 
van. De leegstand in het centrum is m.b.v. inzet 
van de VastgoedGroepGrave (VGG) op een 
enkel pand na verholpen. In december zal er 
een 2e enquête uitgezet worden om de impact 
van de 2e coronagolf op de ondernemers te 
meten.  
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Speerpunten Voortgang Toelichting 

Economisch actieplan 
     

 

 

 

Het actieplan is opgesteld samen met de leden 
van het Economisch Platform Grave. Het EPG is 
inmiddels uitgebreid met de zorgsector 
(Zorgplatform Grave), toeristische sector (Grave 
Promotie) en de MKB sector (SBG) is 
toegevoegd. Het Zorgplatform heeft dit jaar 
haar website voor haar deelnemers gelanceerd. 
Stichting Bedrijventerreinen Grave (SBG) heeft 
het afgelopen jaar de communicatielijnen met 
de ondernemers goed aangehouden; 
nieuwsbrieven zijn verstuurd, webinars zijn 
aangeboden om de ondernemers met adviezen 
de coronacrisis door te helpen, een 
parkeerbehoefte enquête is rondgestuurd op 
BP de Bons om tot een oplossing voor de 
parkeerproblematiek te komen, bemiddeling 
aanbod verkoop KooikersWal met de 
Kooikersweg ondernemers, parkeerproblemen 
en bewegwijzering vrachtwagens zijn opgelost 
op BT de Eek, groenonderhoud/representatie 
Wisseveld is aan de orde gesteld bij de 
Provincie, een nieuwe reclameheffing 
verordening is door de gemeente i.s.m. SBG 
opgesteld en in oktober hebben alle 4 de 
bedrijventerreinen het certificaat Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) behaald. 

 

   

Duurzaamheid & afvalinzameling 

 
     

 

 

 

 
 

 

 

Financiële afwijkingen 
 

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het 

programma voor het verslagjaar 2020 weer.  

 

(bedragen x € 1.000) 

 Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Lasten -3.171 -215 -3.386 

Baten 2.134 214 2.348 

Geraamd saldo van baten en lasten -1.037 -1 -1.038 

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 226 -12 214 

Totaal mutatie reserves 226 -12 214 

Geraamd resultaat -812 -13 -825 
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In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Anterieure overeenkomsten 0 0 0 0 0 

Bijstellen bouwleges 100 0 0 0 0 

Extra bijdragen ODBN -65 0 0 0 0 

Grondexploitaties (BGE) jaarrekening 2019 0 0 0 0 0 

Kosten oud papier -14 0 0 0 0 

Terugbetaling geldlening LVCnet tranche 4 10 -10 0 0 0 

Vergoeding textiel -20 0 0 0 0 

WABO lasten bouwleges -10 0 0 0 0 

WABO ontheffingen (binnen- en buitenplanse afwijkingen) 30 0 0 0 0 

Bestaand beleid 31 -10 0 0 0 

Gemeentefonds 0 -2 -2 -2 -2 

Overige technische mutaties -44 0 0 0 0 

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 -13 -12 -2 -2 -2 

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 

 
Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. 

 

Bestaand beleid 

Anterieure overeenkomsten 
De gemeente Grave heeft een intentieovereenkomst gesloten met een privaat bedrijf. Tegenover de bijdrage 
staan de kosten van ambtelijke inzet en verloopt daarmee budgetneutraal. 
 
Bijstellen bouwleges 
Door het verlenen van vergunningen voor enkele complexe bouwplannen (o.a. EGS, Wisseveld en Prinsenstal) 
vallen de leges bouw incidenteel hoger uit. 
 
Extra bijdragen ODBN 
Op basis van de voortgangsrapportages van ODBN tot en met augustus 2020 wordt er een overschrijding van 667 
uur verwacht t.o.v. de geraamde uren in het werkprogramma 2020. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal 
aanvragen met als gevolg meer uren. De stijging vindt voornamelijk plaats op de gebieden: toetsen 
asbestinventarisatie, intake en verzending, niet geprogrammeerd toezicht en toezicht op asbestsloop. 
 
Grondexploitaties (BGE) jaarrekening 2019 
Verwerking van de mutaties Grondexploitaties (BGE) zoals vastgesteld bij de behandeling van de jaarrekening 
2019. 
 
Kosten oud papier 
Er is sprake van een overschrijding binnen het product afval door de lage oud papierprijs. De prijs is op dit 
moment voor de inzameling met containers weer gunstig, maar voor de inzameling met de kraakperswagen 
betaalt de gemeente bij. Verwachting 2020 is noodzakelijk om € 14.000 bij te ramen. 
 
Terugbetaling geldlening LVCnet tranche 4 
Door een versnelde aflossing van de geldlening aan LVCnet ontvangt de gemeente Grave in 2020 € 10.000 meer 
dan verwacht. De verwachte terugbetaling 2021 dient met € 10.000 te worden verlaagd. 
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Vergoeding textiel 
Corona heeft effect op de vermarkting van textiel. Door corona hebben landen in Afrika en Oost-Europa hun 
grenzen gesloten, waardoor textiel tijdelijk opgeslagen dient te worden. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is 
komen te liggen wordt de inzamelvergoeding, die de individuele gemeenten direct van de contractant ontvangen, 
vooralsnog op € 0,00 per kilogram textiel gesteld. Op basis van historie is een daling van de vergoeding voor 2020 
van € 20.000 te verwachten. 
Het is momenteel niet bekend of gemeenten hiervoor door het Rijk gecompenseerd worden. 
 
WABO lasten bouwleges 
Hogere legesopbrengsten betekent hogere externe advieskosten, derhalve wordt dit budget incidenteel met 
€ 10.000 verhoogd. 
 
WABO ontheffingen (binnen- en buitenplanse afwijkingen) 
Meer vergunningen voor bouwplannen (o.a. EGS en Wisseveld) verleend middels binnen- en buitenplanse 
afwijkingen. Incidenteel wordt het budget met € 30.000 bijgesteld. 
 
Gemeentefonds 

Dit betreft de geoormerkte gelden uit de septembercirculaire 2020 voor versterking van de omgevingsveiligheids-
diensten. 
 

 

Overige beleidsmatige ontwikkeling 
De gemeente heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorbereidingssubsidie ontvangen 
van € 45.900 voor het saneren van geluidshindersituaties vanwege wegverkeerslawaai. Met de subsidie kan door 
de ODBN een saneringsprogramma worden opgesteld, waarna vervolgens bij het ministerie subsidie zal worden 
gevraagd voor de uitvoering. Uiterlijk december 2020 moet bij het ministerie een concept-saneringsprogramma 
zijn ingediend. 
  



16 

4  Kind, cultuur en sport 

 

Speerpunten 

In de programmabegroting 2020 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten 

weergegeven.  

Speerpunten Voortgang Toelichting 

Onderwijs en kinderopvang 

Inzet op de doorontwikkeling van het aanbod 
Voorschoolse Educatie van 10 naar 16 uur per 
week 

     

 

 

 

De uitbreiding naar 16 uur per week 
Voorschoolse Educatie is medio 2020 
gerealiseerd.  

 

   

Samenwerking binnen het onderwijsveld met de 
Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 

     

 

 

 

De samenwerking binnen het onderwijsveld 
functioneert goed met de opgezette LEA 
structuur. Omdat veel ontwikkelingen op het 
gebied van onderwijs plaatsvinden op groter 
schaalniveau wordt het LEA omgezet naar REA 
(Regionaal Educatieve Agenda) regio Land van 
Cuijk. 

 

   

Versterken samenwerking rondom passend 
onderwijs 

     

 

 

 

Een aantal werkwijzen tussen het jeugd en 
onderwijs zijn verbeterd. Een voorbeeld hiervan 
is dat de afstemming tussen jeugd, 
leerlingenvervoer en leerplicht wanneer 
noodzakelijk in een casus wordt opgezocht. 
Daarnaast is ook de pilot financiering integrale 
zorg op de Sint Maartensschool (Nijmegen) 
omgezet in een vaste werkwijze.  
Er vindt nog afstemming en overleg plaats over 
de mogelijkheden om de samenwerking tussen 
het CJG, de school (passend onderwijs) verder 
te verstevigen.  

 

   

  

Wijzigingen in landelijk beleidskader voor 
onderwijshuisvesting waar nodig nader 
vastleggen 

     

 

 

 

Landelijke besluitvorming hierover is vertraagd; 
de verwachting is dat het wetsvoorstel in het 
najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt 
gestuurd. 

 

   

  

Cultuur 

Kinderen kennis laten maken met cultuur in 
diverse verschijningsvormen 

     

 

 

 

Scholen worden ondersteund door een 
combinatiefunctionaris van Stichting Doejemee. 

 

   

Sport 

Het opstellen van een sport- en beweegnota 
     

 

 

 

Er wordt toegewerkt naar de vaststelling van 
een lokaal sportakkoord. Door de corona 
maatregelen loopt dit echter enige vertraging 
op.  Met behulp van de input uit het lokale 
sportakkoord zal vervolgens een sport- en 
beweegnota worden opgesteld.  
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Financiële afwijkingen 
 

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het 

programma voor het verslagjaar 2020 weer.  

 

(bedragen x € 1.000) 

 Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Lasten -3.382 71 -3.311 

Baten 454 13 468 

Geraamd saldo van baten en lasten -2.927 84 -2.843 

Stortingen in reserves -23 0 -23 

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 428 -6 422 

Totaal mutatie reserves 405 -6 399 

Geraamd resultaat -2.523 79 -2.444 

 
In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Basisonderwijs huisvesting -30 0 0 0 0 

Bijdrage Stimuleringsregeling Landschap 10 0 0 0 0 

Bestaand beleid -20 0 0 0 0 

Kapitaallasten 67 0 0 0 0 

Diverse kleine aanpassingen 12 0 0 0 0 

Overige technische mutaties 20 0 0 0 0 

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 79 0 0 0 0 

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 

 
Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. 

 

Bestaand beleid 

Basisonderwijs huisvesting 
Er is een tekort op de exploitatiekosten voor basisonderwijs huisvesting. In de begroting 2021 zijn hier structureel 
extra middelen voor opgenomen. Het betreft dus een incidenteel tekort. 
 
Bijdrage Stimuleringsregeling Landschap 
Er is een samenwerkingsovereenkomst Stimuleringsregeling Landschap afgesloten voor de periode 2020-2023 
met een jaarlijkse bijdrage van € 10.000. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage 
van € 20.000. Bij het opstellen van de begroting 2021 e.v. is de lagere bijdrage al verwerkt. Middels de 2e 
bestuursrapportage 2020 wordt dit verwerkt voor het boekjaar 2020. 
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Kapitaallasten 

Dit betreffen wijzigingen als gevolg van verschuivingen in investeringen en de actualisatie van de kapitaallasten. 
Een overzicht van de over te hevelen kredieten vindt u onder hoofdstuk 8 kredieten. 
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5  Maatschappelijke zaken 

 

Speerpunten 

In de programmabegroting 2020 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten 

weergegeven.  

Speerpunten Voortgang Toelichting 

Algemeen 

Het bouwen aan een stevige sociale 
basisinfrastructuur 

     

 

 

 

De diverse initiatieven en beleidsplannen die de 
afgelopen periode binnen het Sociaal Domein 
zijn gerealiseerd hebben aandacht voor 
preventie en versterken van de 
zelfredzaamheid en dragen op deze manier bij 
aan een stevige sociale basisinfrastructuur.  
Tevens kunnen inwoners via de 
Stimuleringssubsidie aanvragen indienen voor 
initiatieven die bijdragen aan de 
basisinfrastructuur. 

 

   

Het organiseren van ondersteuning op een  
effectieve en efficiënte manier 

     

 

 

 

Alle vragen op het gebied van het Sociaal 
Domein komen bij de frontoffice Sociaal 
Domein binnen. Op deze wijze is het voor 
inwoners duidelijk waar zij met hun vragen 
terecht kunnen en kan snel en efficiënt hulp 
worden geboden. Complexere hulpvragen 
worden daarnaast opgepakt via de methodiek 
van Blikveld 360, waarbij samen met de 
inwoner en diverse samenwerkingspartners één 
integraal plan van aanpak voor de hulpvraag 
wordt opgesteld. 

 

   

Leefbaarheid 

Verbouw van de accommodaties Het Trefpunt in 
Velp en ’t Dorpshuus in Escharen 

     

 

 

 

De verbouwing van het Dorpshuus in Escharen 
is medio 2020 afgerond.   
De inpandige verbouwing van het Trefpunt 
heeft in de eerste helft van 2020 
plaatsgevonden. Vanwege het feit dat de 
gewenste uitbreiding van deze accommodatie 
niet volledig op grond in eigendom van de 
gemeente is voorzien, wordt over de aankoop 
van die grond momenteel onderhandeld. Naar 
verwachting zal de aanbouw in 2021 
gerealiseerd worden. 

 

   

Welzijn en gezondheidszorg 

Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- 
en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie, en 
het terugdringen van sociaal economische 
gezondheidsverschillen 

     

 

 

 

Gedurende het jaar wordt er doorlopend 
uitvoering gegeven aan de speerpunten van het 
gezondheidsbeleid, veelal door activiteiten van 
preventieve aard. In de eerste periode van 
2020, tot aan de aankondiging van de 
maatregelen t.a.v. het coronavirus, hebben alle 
interventies en activiteiten op reguliere wijze 
plaatsgevonden. De afgelopen periode kon 
ondanks corona weliswaar niet alles volledig 
worden uitgevoerd, wel hebben partners als de 
GGD creatief vormgegeven aan collectieve 
preventie door Webinars en andere 
werkvormen. 
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Speerpunten Voortgang Toelichting 

In 2020 leggen we de basis voor een nieuwe 
gezondheidsnota Land van Cuijk voor de periode 
2021-2024 

     

 

 

 

Hoewel er ambtelijk een start is gemaakt met 
het schetsen van een nieuwe gezondheidsnota, 
is door de portefeuillehouders van de vijf 
gemeenten in het Land van Cuijk besloten om 
deze nota pas op te stellen na afloop van de 
coronacrisis. Corona zal het gezondheidsdossier 
tot op zekere hoogte herijken en om andere 
speerpunten en accenten vragen in het beleid. 
Het is zinvol hierop te wachten, zodat er 
achteraf een nota kan worden geschreven die 
inspeelt op de nieuwe werkelijkheid. Wettelijk 
gezien is hiervoor voldoende tijd. Uw raad is 
hierover inmiddels per raadsinformatiebrief 
geïnformeerd.  

 

   

Inkomensvoorziening 

Het financieel ondersteunen van inwoners die 
niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) 
inkomen te verwerven 

     

 

 

 

Dit is een doorlopend proces. Dankzij een grote 
extra inzet van het Team Werk en Inkomen op 
de Tozo-regeling voor zelfstandigen vanwege de 
coronacrisis, is de dienstverlening op peil 
gebleven. 

 

   

  

Werk en activering 

Inclusieve, activerende arbeidsmarkt 
     

 

 

 

In 2020 wordt via de reguliere werkwijzen 
uitvoering gegeven aan het 
uitvoeringsprogramma re-integratie 2020. De 
afgelopen maanden zien we dat, ondanks de 
corona pandemie, het aantal 
uitkeringsgerechtigden 
niet oploopt. Landelijk zien we wel dat het 
aantal uitkeringsgerechtigden oploopt. Het is 
echter te vroeg om conclusies te trekken over 
de impact van corona op het lokale 
bijstandsbestand. Mogelijk dat later in het jaar 
ook in de gemeente Grave het aantal 
uitkeringsgerechtigden zal stijgen. 

 

   

  

Onderzoek partnerschip IBN 
     

 

 

 

De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd in 
het regionale proces. Voor de 11 gemeenten 
wordt hierdoor een nieuw contract voorzien 
voor 01-07-2021. 

 

   

Minimabeleid 

Vergroten van het bereik van de beschikbare 
regelingen 

     

 

 

 

Eind 2019 is gestart met de publiekscampagne 
waarbij de minimaregelingen onder de 
aandacht worden gebracht en tevens wordt 
nagestreefd om het taboe op armoede te 
doorbreken. In 2020 is de campagne verder 
doorontwikkeld, waarbij speciale aandacht is 
voor de inzet van beeld, geluid en social media. 
Het opnemen van de videocampagne heeft 
enige vertraging opgelopen door de 
maatregelen rondom corona. 
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Speerpunten Voortgang Toelichting 

Voorkomen dat mensen (opnieuw) in financiële 
problemen komen 

     

 

 

 

 In 2020 zijn convenanten met diverse 
partijen gesloten (bijv. 
zorgverzekeraars en 
woningcorporaties) t.b.v. een 
Vroegsignaleringstool, waarmee 
schulden in een vroeg stadium 
opgespoord kunnen worden om zo 
erger te voorkomen. 

 Er hebben diverse bijeenkomsten 
plaatsgevonden met bewindvoerders 
en ketenpartners voor het project 
Samen op Maat. Doel van dit project is 
om inwoners met schulden, waar 
mogelijk, minder snel onder bewind te 
plaatsen of toe te werken naar 
uitstroming uit bewindvoering door, 
via budgetcoaching, in te zetten op 
zelfredzaamheid. 

 

   

  

Maatschappelijke ondersteuning 

Actieplan Lokale Inclusie Agenda 
     

 

 

 

De interne inventarisatie is nu in de afrondende 
fase. Na afronding van de interne inventarisatie 
zal deze worden aangevuld en besproken met 
diverse stakeholders. Vanwege de coronacrisis 
is het echter onduidelijk wanneer en hoe deze 
bijeenkomsten met stakeholders kunnen 
plaatsvinden. 

 

   

Herziening welzijnsopdracht 
     

 

 

 

De herziening heeft vertraging opgelopen 
vanwege de corona pandemie. De bijgestelde 
planning is om eind 2020 een eerste plan te 
hebben t.a.v. de herziening en in 2021 verder 
toe te werken naar de implementatie hiervan. 

 

   

Uitvoering Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) 

     

 

 

 

De Wvggz is per 01-01-2020 in werking 
getreden. De gemeente geeft vanaf deze datum 
uitvoering aan de wet. Namens de gemeente 
geeft het Verdihuis uitvoering aan de taken in 
het kader van het verkennend onderzoek en 
Khonraad uitvoering aan de hoorplicht. Met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen vindt de 
uitvoering van de Wvggz doorgang tijdens de 
coronacrisis. 

 

   

Het realiseren van maatschappelijke begeleiding 
voor statushouders 

     

 

 

 

Alle nieuwe statushouders worden door ons 
maatschappelijk begeleid rondom het 
huisvestingsproces en rondom de kennismaking 
met de Nederlandse en Graafse samenleving. 
Ook volgen alle volwassen statushouders het 
verplichte participatieverklaringstraject. 
Daarnaast wordt ingezet op de re-integratie van 
statushouders met als doel hen te laten 
doorstromen naar werk of opleiding. Hoewel de 
maatschappelijke begeleiding wegens corona 
tijdelijk heeft stilgelegen, worden de 
werkzaamheden inmiddels weer uitgevoerd. 
Ook in de eerste periode van 2020 hebben we 
hier aan voldaan.   
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Speerpunten Voortgang Toelichting 

 
     

Voorbereiding nieuwe wet inburgering 
     

 

 

 

De ingangsdatum van de nieuwe wet 
inburgering is uitgesteld van 01-01-2021 naar 
01-07-2021. Regionaal wordt binnen 
Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant aan een 
gezamenlijke voorbereiding gewerkt. 

 

   

  

Jeugdhulp 

Uitbreiden en verstevigen van preventieve zorg 
op basis van een Preventief Jeugdbeleid 

     

 

 

 

Er zijn andere keuzes gemaakt in de besteding 
van de middelen van de gemeente. Er zal in 
2020 geen preventief jeugdbeleid opgesteld 
worden.  

 

   

  

Inzet van depressie preventieprogramma op 
middelbare scholen 

     

 

 

 

In 2020 is uitvoering gegeven aan het 
programma STORM zoals vastgelegd in het 
programmaplan. Wegens corona hebben een 
aantal informatiebijeenkomsten op scholen 
geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft echter 
geen invloed gehad op het inzetten van de 
daadwerkelijke interventie. 

 

   

Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van 
jeugd GGZ (POH GGZ-jeugd) 

     

 

 

 

In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd 
en besloten de pilot te verlengen met een 
periode t/m december 2021. Momenteel wordt 
de verbinding gezocht met nieuwe 
huisartsenpraktijken in Grave welke deel willen 
nemen aan de pilot. 

 

   

Transformatie Jeugdhulp: Optimalisering 
zorglandschap 

     

 

 

 

In 2020 zijn de eerste resultaten van het 
regionale project transformatie behaald. 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen 
voor een evaluatie. Op basis daarvan wordt een 
advies opgesteld m.b.t. het al dan niet 
voortzetten van onderdelen vanuit het 
transformatieproject in 2021.  

 

   

Contractering en samenwerking regio NOB 
     

 

 

 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus 
waren we genoodzaakt de aanbesteding voor 
nieuwe contractering uit te stellen. Voor het 
jaar 2021 is een tussenoplossing gevonden en 
zullen contracten met bestaande aanbieders 
een jaar verlengd worden. In november 2020 
zal de aanbesteding voor de nieuwe 
contractering (met ingang 01-01-2021) 
herstarten. Implementatie en voorbereiding 
basisteam jeugd en gezin en backoffice zijn al 
wel gestart, omdat we in 2021 al de eerste 
stappen gaan zetten in de nieuwe manier van 
werken en contracteren.  

 

   

Opstellen beleidsplan jeugd 2020 
     

 

 

 

Regionaal beleidsplan jeugdhulp is eind 2019 
vastgesteld, inclusief een lokale paragraaf.  
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Financiële afwijkingen 
 

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het 

programma voor het verslagjaar 2020 weer.  

 

(bedragen x € 1.000) 

 Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Lasten -14.577 -622 -15.199 

Baten 2.962 499 3.461 

Geraamd saldo van baten en lasten -11.615 -123 -11.738 

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 226 0 226 

Totaal mutatie reserves 226 0 226 

Geraamd resultaat -11.389 -123 -11.512 

 
In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Budget jeugd - bijgestelde begroting JZ LvC 2020 149 0 0 0 0 

Landelijke Transformatiemiddelen Jeugd 25 0 0 0 0 

Minimabeleid -25 0 0 0 0 

Terugbetaling overschot subsidie welzijn ouderen Grave 2019 23 0 0 0 0 

Tijdelijke Overbruggingsuitkering Zelfstandig Ondernemers 0 0 0 0 0 

Wet BUIG 30 0 0 0 0 

WMO immaterieel - Hulp bij het Huishouden -100 0 0 0 0 

WMO immaterieel - Individuele ondersteuning -90 0 0 0 0 

WMO materieel -25 0 0 0 0 

Bestaand beleid -13 0 0 0 0 

Gemeentefonds -149 -36 -4 0 0 

Kapitaallasten 40 0 0 0 0 

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 -123 -36 -4 0 0 

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 

 
Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. 

 

Bestaand beleid 

Budget jeugd - bijgestelde begroting JZ LvC 2020 
Vanwege een indexering van de uitvoeringskosten en de definitieve vaststelling van het aantal jeugdigen in 2019 
is de begroting Jeugdzorg LvC 2020 bijgesteld. Tevens is de inlegsystematiek o.b.v. de inkomsten vanuit het Rijk 
voor Jeugd (via de Algemene Uitkering en de circulaires), die momenteel gehanteerd wordt in de begroting 
Jeugdzorg LvC, van invloed op het bedrag dat de individuele gemeenten moeten inleggen. Op basis hiervan is een 
bijstelling noodzakelijk.  
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Landelijke Transformatiemiddelen Jeugd 
Regionaal zijn afspraken gemaakt m.b.t. de transformatie Jeugd. Vanuit het Rijk ontvangen de individuele 
gemeenten hiervoor middelen (2018 t/m 2020). In 2020 is de 3e tranche van deze middelen ontvangen. 
 
Minimabeleid 
Vanwege een stijging van de aantallen op enkele minimavoorzieningen is een bijraming op dit budget 
noodzakelijk. 
 
Terugbetaling overschot subsidie welzijn ouderen Grave 2019 
Terugbetaling van het overschot subsidie welzijn ouderen Grave 2019. 
 
Tijdelijke Overbruggingsuitkering Zelfstandig Ondernemers 
Betreft een budgettair neutrale aanpassing i.v.m. de Tijdelijke Overbruggingsuitkering Zelfstandig Ondernemers. 
 
Wet BUIG 
Aframing Wet BUIG door positief saldo van een hogere uitkering in relatie tot iets minder stijgende uitgaven. Het 
begrote nadeel op Wet BUIG van ruim € 96.000 valt naar verwachting € 30.000 lager uit. 
 
WMO immaterieel - Hulp bij het Huishouden 
Door een toenemend aantal indicaties Hulp bij het Huishouden, vanwege de invoering van het 
abonnementstarief, is een bijraming noodzakelijk. 
 
WMO immaterieel - Individuele ondersteuning 
Vanwege een toenemend aantal indicaties Individuele ondersteuning is een bijraming noodzakelijk. 

 
WMO materieel 
Bijraming WMO materieel woonvoorzieningen. 
 
Gemeentefonds 

Dit betreft de geoormerkte gelden uit de decembercirculaire 2019, de meicirculaire 2020 en de 
septembercirculaire 2020. Voor 2020 is de samenstelling als volgt (DC = Decembercirculaire, MC = Meicirculaire,  
SC = septembercirculaire): 

DC 2019: Jeugdhulp kinderen in een AZC 7 
MC 2020: Inburgering -25 

MC 2020: Maatschappelijke begeleiding statushouders -14 

MC 2020: Participatie -3 

MC 2020: Voogdij/18+ -19 
MC 2020: WSW -67 
SC 2020: Brede aanpak dak- en thuisloosheid:  -18 
SC 2020: Participatie (bonus beschut werken) -6 
SC 2020: Gezond in de stad: impuls kansrijke start -4 

  

Kapitaallasten 

Dit betreffen wijzigingen als gevolg van verschuivingen in investeringen en de actualisatie van de kapitaallasten. 
Een overzicht van de over te hevelen kredieten vindt u onder hoofdstuk 8 kredieten. 
  



25 

6  Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

Speerpunten 

In de programmabegroting 2020 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten 

weergegeven.  

Speerpunten Voortgang Toelichting 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Een sluitende meerjarenbegroting 
     

 

 

 

Het beleid is er op gericht om een sluitende 
meerjarenbegroting te presenteren. 

 

   

  

Voldoende weerstandsvermogen 
     

 

 

 

Deze is meer dan toereikend. 
 

     

 

Financiële afwijkingen 

 

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het 

programma voor het verslagjaar 2020 weer.  

(bedragen x € 1.000) 

 Primitieve 
begroting 

incl. 
begrotings-
wijzigingen 

Mutaties 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Saldo na 2e 
Bestuurs-

rapportage 
2020 

Lasten -3.881 -367 -4.247 

Baten 22.380 606 22.985 

Geraamd saldo van baten en lasten 18.499 239 18.738 

Stortingen in reserves 0 0 0 

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 1.024 0 1.024 

Totaal mutatie reserves 1.024 0 1.024 

Geraamd resultaat 19.524 239 19.763 

 
In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 (bedragen x € 1.000) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Baten hondenbelasting 10 0 0 0 0 

Grondexploitaties (BGE) jaarrekening 2019 7 0 0 0 0 

OZB-opbrengsten 70 0 0 0 0 

Rente uitgezet geld 63 0 0 0 0 

Bestaand beleid 151 0 0 0 0 

Gemeentefonds 139 38 6 2 2 

Kapitaallasten -76 0 0 0 0 

Diverse kleine aanpassingen 7 0 0 0 0 

Overige technische mutaties 18 -6 -6 -6 -6 

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 239 33 1 -4 -4 

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; 

Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. 
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Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. 

 

Bestaand beleid 

Baten hondenbelasting 
Door intensieve controles op de aangifteverplichting hebben we meer opbrengsten in kunnen boeken. 
 
Grondexploitaties (BGE) jaarrekening 2019 
Verwerking van de mutaties Grondexploitaties (BGE) zoals vastgesteld bij de behandeling van de jaarrekening 
2019. 
 
OZB-opbrengsten 
Meer groei door verbouw en nieuwbouw dan geraamd. 
 
Rente uitgezet geld 
In 2020 is, evenals voorgaande jaren, optimaal gebruik gemaakt van korte financiering door uitsluitend te 
financieren met kasgeldleningen tegen negatieve rente oftewel tegen de gemeente toekomende rente. 
Gedurende het exploitatiejaar kunnen hierdoor incidentele voordelen ten aanzien van de begrote bedragen voor 
rente op lange financiering en voor korte financiering ontstaan. 

 
Gemeentefonds 

Dit betreft de verwerking van de decembercirculaire 2019, de meicirculaire 2020 en de septembercirculaire 2020. 
Voor 2020 is de samenstelling als volgt (DC = Decembercirculaire, MC = Meicirculaire, SC = septembercirculaire): 

DC 2019: Algemene uitkering -9     

MC 2020: Algemene uitkering 79     

SC 2020: Algemene uitkering 455     

SC 2020: Stelpost Corona -386     

 

Kapitaallasten 

Dit betreffen wijzigingen als gevolg van verschuivingen in investeringen en de actualisatie van de kapitaallasten. 
Een overzicht van de over te hevelen kredieten vindt u onder hoofdstuk 8 kredieten. 
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7 Ombuigingen 
 

(bedragen x € 1) 

Ombuiging  Waarde 
2020 

I/S 

Dienstverlening, veiligheid en bestuur    

Burgemeesters en wethouders 60.000 Structureel 

Aantal wethouders terugbrengen naar wettelijk minimum van 2 
Aantal wethouders in de nieuwe raadsperiode terugbrengen met 0,5fte. 
Status Toelichting 

 

De bezuiniging kan pas geëffectueerd worden na afloop van de gemeenteraadverkiezingen in 
2022. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de effecten voor de voorziening 
wachtgeldverplichtingen wethouders indien van toepassing. 

 

 

Openbare ruimte    

Gemeentewerf 20.000 Structureel 

Er is een bijdrage aan derden begroot, maar die heeft geen bestemming. Hierdoor kan het budget vrijvallen. 

Status Toelichting 

 

Ombuiging verwerkt. 
 

 

 

Budget Historisch Grave 24.000 Structureel 

Afslanken budget historisch Grave vanaf 2022 naar € 30.000 

Status Toelichting 

 

Dit betekent dat er met ingang van 2022 minder (financiële) mogelijkheden zijn met betrekking 
tot Historisch Grave. Dat past omdat het project langzamerhand in een andere fase terecht 
komt. We willen nog een toetsingskader voor Historisch Grave maken. Om het gedachtengoed 
van Historisch Grave vanuit verschillende perspectieven te verbinden en te verankeren. 
Deskundigen vanuit stedenbouw, monumenten, marketing, huisstijl etc. wordt gevraagd om 
kaders en richtlijnen te geven. Zodat duidelijk is wat we willen in het kader van Historisch 
Grave.  Dit traject is in 2019 ingezet en er ligt een voorstel voor de aanpak. Doel is om het 
toetsingskader in 2020 op te zetten en dit daarna verder te implementeren. Dan komt het 
project in een rustiger vaarwater. 

 

 

Budget stormschade lager begroten 15.000 Structureel 

Voor stormschade etc. hoeft geen bedrag begroot te worden, maar de gemeente is wel verplicht de schade te 
herstellen. Eventuele kosten zouden dan via de burap en/of jaarrekening verantwoord moeten worden. 
Werkelijke jaarlijkse kosten zijn onzeker. 
Status Toelichting 

 

De ombuiging is verwerkt in de begroting. 
 

Asbestinventarisatie gemeentelijke gebouwen 1.500 Structureel 

Aframen budget aangezien het niet meer wettelijk verplicht is daken te saneren. 
Het bespaarde bedrag zijn kapitaallasten. 
Status Toelichting 

 

Per 31 augustus 2020 zijn er diverse kosten verantwoord op de kostensoorten met betrekking 
tot onderhoud en blijven de werkelijke kosten binnen het begrote bedrag. Er is geen aanleiding 
om te veronderstellen dat er sprake gaat zijn van een overschrijding. 

 

 

Bouwen, wonen en milieu    

Markten 1.464 Structureel 

De lucht kan uit dit product gehaald worden. 
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(bedragen x € 1) 

Ombuiging  Waarde 
2020 

I/S 

Status Toelichting 

 

Per 31 augustus 2020 zijn er geen kosten verantwoord op de kostensoorten binnen de 
grootboek Markt(en) waarop de ombuiging van toepassing is. 
 

 

 

Controle en handhaving 6.402 Structureel 

Ombuiging is mogelijk op basis van historie. 
Blijkt geen volledige benutting van het budget voor extern advies. 

Status Toelichting 

 

Per 31 augustus 2020 zijn er geen kosten verantwoord op de kostensoorten binnen de 
grootboek Controle en handhaving waarop de ombuiging van toepassing is. 

 

 

Ruimtelijke ordening 12.000 Structureel 

Inkomsten leges RO kunnen met € 12.000 verhogen. 

Status Toelichting 

 

Per 31 augustus 2020 zijn er voor in totaal € 5.230 aan leges voor ruimtelijke ontwikkeling 
ontvangen. Het is op dit moment te vroeg om te concluderen dat de ombuiging niet 
gerealiseerd zal worden. Bij de jaarrekening 2020 zal hier een definitief oordeel over gevormd 
kunnen worden. 

 

 

Ruimtelijke plannen - Staatscourant 3.582 Structureel 

Kosten voor het publiceren van de bestemmingsplannen in de Staatscourant.  
Dit kan volledig opgenomen worden als bezuiniging. 
Status Toelichting 

 

Per 31 augustus 2020 zijn er geen kosten verantwoord op de kostensoort publicatiekosten 
binnen de grootboek Ruimtelijke plannen waarop de ombuiging van toepassing is. 
 

 

 

Ruimtelijke plannen - Vestingvisie 25.000 Structureel 

Schrappen uitvoeringsbudget Vestingvisie 
Ombuiging vanaf 2022 

Status Toelichting 

 

Voor de vestingvisie heeft het college naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma 
vestingvisie € 25.000 werkbudget beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor het 
incidenteel toetsen van initiatieven, subsidies te verwerven en om aan te kunnen sluiten bij 
nieuwe initiatieven. Gezien de voortgang van het uitvoeringsprogramma is op dit moment niet 
te voorzien of de laatste twee jaarschijven nodig zijn. De vestingvisie is immers vastgesteld als 
inspirerende leidraad voor ontwikkelingen voor de komende 10 – 15 jaar, het werkbudget dient 
ervoor om in te spelen op nieuwe initiatieven. Voor specifieke projecten die op dat moment 
aan de orde zijn vindt voorbereiding en toetsing plaats binnen reeds bestaande middelen en 
reguliere processen. De ambities uit de vestingvisie en de uitvoering van de uitvoeringsagenda 
zullen bijgesteld dienen te worden. Voor 2020 is de verwachting dat er binnen het beschikbaar 
gestelde budget ad € 25.000 wordt gebleven. 

 

 

Volkshuisvesting 1.812 Structureel 

Lucht in huidige begroting 

Status Toelichting 

 

Per 31 augustus 2020 zijn er geen kosten verantwoord op de kostensoorten binnen de 
grootboek Volkshuisvesting waarop de ombuiging van toepassing is. 
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(bedragen x € 1) 

Ombuiging  Waarde 
2020 

I/S 

Kind, cultuur en sport    

Lokaal onderwijsbeleid 1.688 Structureel 

Lucht in het budget dat als ombuiging ingezet kan worden 

Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 e.v. is € 1.688 afgeraamd. 
 

Openbaar bibliotheekwerk - Schrappen bibliotheken op scholen 50.900 Structureel 

Sluiten van de bibliotheken in de scholen 
Ombuiging vanaf 2022 

Status Toelichting 

 

Er is geen alternatieve dekking gevonden voor de financiering van de bibliotheek op scholen.  
Deze wordt betrokken bij de integrale afwegingen over de post bezuinigingen op subsidies bij 
de begroting 2021 ad € 300.000. 

 

 

Sport - Stopzetten Sjors sportief 12.000 Structureel 

Het project Sjors sportief niet meer uitvoeren 
Ombuiging vanaf 2022 

Status Toelichting 

 

De ombuiging zal volgens plan worden gerealiseerd. Stichting Doejemee zal worden 
geïnformeerd dat vanaf 2022 Sjors Sportief niet meer zal worden gesubsidieerd.  

 

 

Stimuleringssubsidie 7.400 Structureel 

Aframen stimuleringssubsidie o.b.v. afgelopen jaren. 
Ombuiging vanaf 2021. 

Status Toelichting 

 

De ombuiging zal volgens plan worden gerealiseerd. Vanaf de begroting 2021 zal € 7.400 
worden afgeraamd.  

 

 

Jeugdbeleid - Jeugdhonk 25.000 Structureel 

Correctie op het budget van het voormalig jeugdhonk 
In 2020 € 25.000 vanaf 2021 € 50.000 
Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 is € 25.000 afgeraamd; bij de 
begroting 2021 is € 50.000 afgeraamd.  

 

 

Maatschappelijke zaken    

Wet Buig 100.000 Structureel 

Eerste twee jaar deels aframen begroot eigen risico (5% i.p.v. 10%) m.b.t. BUIG, laatste jaren volledig 

Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. In de begroting 2020 e.v. is € 100.000 afgeraamd. 
 

Vreemdelingen 10.000 Structureel 

Aframen 50% van de tolkkosten  

Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 is € 10.000 afgeraamd.  
 

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 30.000 Structureel 

Budget woonvoorzieningen wordt niet volledig besteed 

Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 e.v. is € 30.000 afgeraamd.  
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(bedragen x € 1) 

Ombuiging  Waarde 
2020 

I/S 

Algemene voorzieningen Wmo 10.000 Structureel 

Bij een verlaging van het bedrag van de mantelzorgwaardering (bijvoorbeeld tot een bedrag van € 10,00) en bij 
het beperken van de overige activiteiten, zoals respijtzorg en een tweetal Pilot projecten (Unite en CJG pilot) 
kan op deze post een bedrag van € 30.000 worden bezuinigd 
Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 e.v. is € 10.000 afgeraamd.  
 

Subsidiering instellingen (sociaal cultureel werk) 10.000 Structureel 

Stopzetten Idop subsidie wijk- en dorpsraden € 25.000 
Amendement A3: ombuiging met € 15.000 teruggedraaid en af te dekken met extra OZB heffing (0,6%). 

Status Toelichting 

 

De ombuiging zal conform plan worden gerealiseerd. De wijk- en dorpsraden zijn inmiddels 
geïnformeerd dat er vanaf 2021 een korting op de Idop subsidie zal plaatsvinden.  

 

 

Ouderenwerk 5.000 Structureel 

Aframen subsidie ouderenbeleid 

Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 e.v. is € 5.000 afgeraamd.  
 

Eerstelijnsloket Wmo 15.000 Structureel 

Cliëntenondersteuning MEE en bezuinigen op budget sociale kernteams 
Ombuiging vanaf 2022 

Status Toelichting 

 

De ombuiging zal conform plan worden gerealiseerd. MEE is inmiddels geïnformeerd dat vanaf 
2022 er een korting op de jaarlijkse subsidie zal plaatsvinden.  

 

 

WMO - PGB 20.000 Structureel 

Met betrekking tot de uitgaven aan PGB zien we de afgelopen jaren een dalende lijn. Hier is mogelijk een 
besparing op het budget. 

Status Toelichting 

 

De ombuiging is conform plan gerealiseerd. Bij de begroting 2020 e.v. is € 20.000 afgeraamd.  
 

Jeugd 177.000 Structureel 

Inverdieneffect als gevolg van inzet praktijkondersteuner 
Ombuiging vanaf 2022 

Status Toelichting 

 

In 2019 is gestart met de pilot POH GGZ Jeugd. Medio 2020 is de pilot geëvalueerd. Hieruit 
blijkt dat voor het gehele Land van Cuijk een inverdieneffect is behaald, maar dit effect is niet 
voldoende om het beoogde inverdieneffect in de begroting voor de gemeente Grave te 
realiseren.  

 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    

Voorlichting en promotie 16.000 Structureel 

Schrappen budget voorlichting en promotie m.u.v. wettelijke communicatie DROP 

Status Toelichting 

 

De ombuiging van € 16.000 is verwerkt in de begroting. Voor de publicatiekosten is gezocht 
naar alternatieve dekking. Deze dekking is gevonden in een aantal kleine budgetten. Deze 
wijziging is verantwoord in de 1e burap bij diverse kleine afwijkingen. 

 

 

  



31 

(bedragen x € 1) 

Ombuiging  Waarde 
2020 

I/S 

OZB opbrengsten 100.000 Structureel 

OZB tarieven verhogen met 4%. Dit percentage komt bovenop het percentage van de financiële 
uitgangspunten. 
1% verhoging levert een toename van de OZB op van € 27.000 (netto € 25.000 i.v.m. gemeentelijke panden). 
Status Toelichting 

 

Dit is meegenomen bij de vaststelling van het tarief voor OZB in 2020. 
 

Extra OZB opbrengsten (amendementen begroting 2020) 43.200 Structureel 

De aangenomen amendementen bij de programmabegroting 2020 draaien enkele ombuigingen terug en 
worden af gedekt uit een verhoging van het OZB tarief. 

 Amendement A3, deels terugdraaien ombuiging IDOP gelden (vanaf 2020, 0,6% OZB verhoging); 

 Amendement A5, terugdraaien bezuiniging subsidies recreatie en toerisme, terugdraaien bezuiniging 
kunst en terugdraaien bezuiniging Graafs geheugen (vanaf 2022, 0,5% OZB verhoging); 

 Amendement A6, terugdraaien ombuiging jeugdsubsidies (10%) en terugdraaien ombuiging sportsubsidies 
(10%) (vanaf 2022, 0,14% OZB verhoging). 

Status Toelichting 

 

Dit is meegenomen bij de vaststelling van het tarief voor OZB in 2020. 
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8 Kredieten 
 

Hieronder treft u een overzicht met alle kredieten, waarbij is aangegeven welke kredieten we in 2020 gaan 

afsluiten. 

In de jaarrekening zal nogmaals een beoordeling plaatsvinden. Mutaties in de tussenliggende periode lichten wij 

toe in de jaarrekening 2020. 

 

Afsluiten 1.522.545 702.768 819.777 

Overhevelen 14.870.205 2.025.120 12.845.085 

Totaal 16.392.750 2.727.888 13.664.862 

 

Krediet 
 

Saldo Toelichting 

Omschrijving 

Begroting 
 

Werkelijk 
 

Restant 
 

Jaarrekening 
2020: 

overhevelen 
of afsluiten? 

Reden van overheveling (status, 
onderlegger, wanneer uitgevoerd 
etc.) 

7210023 - Reconstructie N324 
2018 

740.099 
 

740.099 overhevelen Reconstructie N324 is nog niet 
afgerond. Laatste rotonde bij 
Velp wordt in 2021 uitgevoerd. 

7210025 - Aanvullend krediet 
N324 2019 

-164.913 

 

-164.913 overhevelen Het gehele werk is nog niet 
opgeleverd, waardoor de 
factuur van de Provincie nog 
niet is ingestuurd. Het project 
N324 wordt afgerond in 2021 
(rotonde bij Velp moet nog 
worden aangelegd). Dus de 
eindafrekening komt in 2021.  

7920009 - Vrz openbare ruimte 
en civiele objecten 9003033 

18.025 
 

18.025 afsluiten Werkzaamheden worden dit 
jaar nog uitgevoerd. 

7920813 - 
Uitvoeringsprogramma civ 
objecten 2020 

59.450 22.871 36.579 overhevelen Werkzaamheden worden dit 
jaar nog uitgevoerd. Het restant 
van ongeveer € 17.000 storten 
in de voorziening civiele 
objecten om de beginstand 
voor het nieuwe beheerplan op 
te hogen. 

7210605 - Voorb.krediet 
raam/fietsverbinding Jan 
Luijkenstr. 

24.415 1.538 22.877 overhevelen Gereserveerd voor uitvoering in 
2021; aanleg fietsbrug. 

7210606 - Verkeersverb. 
raam/fietsverbinding Jan 
Luijkenstr. 

415.980 -327.823 743.803 overhevelen Gereserveerd voor uitvoering in 
2021; aanleg fietsbrug. 

7210010 - Reconstructie wegen 
(2018) 

435.000 
 

435.000 afsluiten 
 

7210011 - Reconstructie wegen 
(2019) 

435.000 
 

435.000 overhevelen Krediet t.b.v. reconstructies te 
Escharen. Aanbesteding in 
2020, uitvoering in 2021.  

7210015 - Reconstructie wegen 
2020 

435.000 5.433 429.567 overhevelen Krediet t.b.v. reconstructies te 
Escharen. Aanbesteding in 
2020, uitvoering in 2021.  

7560112 - Vervangen bomen 
Escharen ihkv verv. riool (2017) 

100.000 
 

100.000 overhevelen Krediet t.b.v. reconstructies te 
Escharen. Aanbesteding in 
2020, uitvoering in 2021.  

7722119 - Maatregelen 1.298.617 634.863 663.754 overhevelen T.b.v. project Trompetterstraat 



33 

Krediet 
 

Saldo Toelichting 

Omschrijving 

Begroting 
 

Werkelijk 
 

Restant 
 

Jaarrekening 
2020: 

overhevelen 
of afsluiten? 

Reden van overheveling (status, 
onderlegger, wanneer uitgevoerd 
etc.) 

wateroverlast 2019 en reconstructies te Escharen. 

7722120 - Maatregelen 
wateroverlast 2020 

1.315.000 112.551 1.202.449 overhevelen T.b.v. project Trompetterstraat 
en reconstructies te Escharen. 

7722123 - 
Uitvoeringsprogramma 
rioolbeheer 15 jr 2020 

81.000 17.440 63.560 afsluiten 
 

7722127 - VGRP 2019-2023, 60 
jaar, 2019 

1.351.399 74.173 1.277.226 overhevelen T.b.v. project Trompetterstraat 
en reconstructies te Escharen. 

7722128 - VGRP 2019-2023, 60 
jaar, 2020 

2.165.000 
 

2.165.000 overhevelen T.b.v. project Trompetterstraat 
en reconstructies te Escharen. 

7580204 - Investering 
speeltoestellen 2019 

35.970 10.118 25.852 overhevelen In voorbereiding speelplekken 
Estersveld (6 locaties), start 
uitvoering 4e kw 2020 - 1e kw 
2021. 

7580205 - Investering 
speeltoestellen 2020 

44.000 -250 44.250 overhevelen In voorbereiding speelplekken 
Estersveld (6 locaties), start 
uitvoering 4e kw 2020 - 1e kw 
2021. 

7550001 - Natuurherstelproject 
Langven 2018 

0 

 

0 overhevelen Start project najaar 2020 / 
voorjaar 2021. Gemeente alleen 
verantwoordelijk voor 
financiële geldstroom. 

7560111 - Investering groen 
(bhp) 2018 

79.000 610 78.390 overhevelen Werkzaamheden worden het 
najaar uitgevoerd o.a. Lievedael 
Velp, Anna van Burenweg, 
Basilius van Bruggelaan, korte 
en hoge Akker Gassel. 
Afrekening vindt plaats in 2021. 

7560117 - Investering groen 
2020 

30.000 32.595 -2.595 afsluiten 
 

7530011 - Verkeersk maatr min. 
pakket buiten Kranenhof 2020 

0 -23.288 23.288 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7560113 - Herplantplicht agv 
natuurbeschermingswet 2018 

20.000 20.000 0 afsluiten 
 

7560114 - Herplantplicht agv 
natuurbeschermingswet 2019 

20.000 6.028 13.972 overhevelen Opdracht is verstrekt. 
Uitvoering in najaar 2020, 
afrekening in 2021. 

7560115 - Herplantplicht agv 
natuurbeschermingswet 2020 

20.000 
 

20.000 overhevelen Opdracht is verstrekt. 
Uitvoering in najaar 2020, 
afrekening in 2021. 

7210312 - Vervanging armaturen 
2020 

96.000 
 

96.000 afsluiten Uitvoering is 31 december 2020 
gereed. 

7210314 - Vervanging 
lichtmasten 2020 

24.000 24.000 0 afsluiten Uitvoering is 31 december 2020 
gereed. 

7210316 - Openbare Verlichting 
SER energieakkoord 2020 

110.000 110.000 0 afsluiten Uitvoering is 31 december 2020 
gereed. 

7210318 - Openbare verlichting 
2020 

82.000 62.927 19.073 afsluiten Uitvoering is 31 december 2020 
gereed. 
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Krediet 
 

Saldo Toelichting 

Omschrijving 

Begroting 
 

Werkelijk 
 

Restant 
 

Jaarrekening 
2020: 

overhevelen 
of afsluiten? 

Reden van overheveling (status, 
onderlegger, wanneer uitgevoerd 
etc.) 

7580060 - Evenementenkasten 
2020 

127.000 76.851 50.149 overhevelen Opdracht is verstrekt. Enexis 
loopt achter met de planning 
i.v.m. corona. 

7920808 - 
Uitvoeringsprogramma 
wegbeheer 2019 

234.294 64.871 169.423 afsluiten Krediet wordt volgeboekt. 

7920809 - 
Uitvoeringsprogramma 
wegbeheer 2020 

348.177 23.098 325.079 overhevelen Er worden dit jaar en begin 
volgend jaar nog 
onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd.  

7210020 - Drie-eenheid 
verharding 
parkeren+aanpass.tuin 2018 

400.560 6.581 393.979 overhevelen Project loopt nog. 

7210317 - Drie-eenheid aanleg 
openbare verlichting 2018 

103.000 
 

103.000 overhevelen Project loopt nog. 

7230001 - Drie-eenheid aanleg 
groenvoorziening 2018 

130.000 
 

130.000 overhevelen Project loopt nog. 

7230002 - Drie-eenheid 
straatmeubilair 2018 

72.000 
 

72.000 overhevelen Project loopt nog. 

7260001 - Grond Vincentius 
Kerkje 2018 

86.000 
 

86.000 overhevelen Project loopt nog. 

7260002 - Verbouwing 
Vincentius Kerkje 2018 

78.000 13.871 64.129 overhevelen Project loopt nog. 

7210601 - Verbeteren overst. 
Stoofweg thv Kriegerstr. 

0 393 -393 afsluiten Werkzaamheden zijn afgerond. 

7210602 - Verbeteren overst. 
Esterveldl. th vd Dr. Kanterl. 

0 -2.169 2.169 afsluiten 
 

7210604 - Voorbereidingskrediet 
verkeer brede school 2017 

53.615 
 

53.615 afsluiten 
 

7421005 - Brede School Grave 
Oost 

201.055 

 

201.055 overhevelen 7421005 en 7421008  
De planning is om nog dit jaar 
met een raadsvoorstel te 
komen waar deze twee 
kredieten onderdeel van 
uitmaken.  

7421008 - Openbare ruimte Visio 
Oost tbv Brede School 

50.091 1.419 48.672 overhevelen 7421005 en 7421008  
De planning is om nog dit jaar 
met een raadsvoorstel te 
komen waar deze twee 
kredieten onderdeel van 
uitmaken.  

7421009 - Sloopkosten 
basisschool De Sprankel 

99.800 

 

99.800 overhevelen Dit krediet moet in samenhang 
worden gezien met grex 
herontwikkeling Sprankel. Het 
raadsvoorstel is in mei 
aangehouden door de raad, 
omdat de raad wil wachten of 
de Jumbo wel of niet naar 
locatie Sprankel verplaatst kan 
worden. 
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Krediet 
 

Saldo Toelichting 

Omschrijving 

Begroting 
 

Werkelijk 
 

Restant 
 

Jaarrekening 
2020: 

overhevelen 
of afsluiten? 

Reden van overheveling (status, 
onderlegger, wanneer uitgevoerd 
etc.) 

7530002 - Sportpark Kranenhof 
2x bovenlaag kunstgras 2020 

400.000 
 

400.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530003 - Sportpark Kranenhof 
4x renovatie natuurgras 2020 

150.000 
 

150.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530004 - Sportpark Kranenhof 
2x onderlaag kunstgras 2020 

275.000 
 

275.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530005 - Sportpark Kranenhof 
4x vervanging natuurgras 2020 

200.000 
 

200.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530006 - Sportpark Kranenhof 
Parkeervoorziening 2020 

100.000 
 

100.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530007 - Sportpark Kranenhof 
Veldverlichting 2020 

 

210.000 
 

210.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530008 - Sportpark Kranenhof 
Civiele werkzaamheden 2020 

 

1.573.510 1.002.781 570.729 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530009 - Sportpark Kranenhof 
Bouwkundige kosten 2020 

 

975.000 300.000 675.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7530010 - Sportpark Kranenhof 
Tech. Instal. gebouw 2020 

 

270.000 
 

270.000 overhevelen Werkzaamheden lopen door tot 
en met 2021. 

7810106 - Voorbereiding 
Visioterrein 2019 

202.088 8.195 193.893 overhevelen Dit project loopt. Er wordt op 
dit moment gewerkt aan het 
opstellen van het BP.  

7210014 - Hart van Grave: 
Toekomst Carillontoren 

16.617 2.990 13.627 overhevelen Realisatie vindt gefaseerd 
plaats. Een deel wordt pas 
gerealiseerd in 2021. 

7630001 - Multifunctioneel 
Centrum Catharinahof (MFC) 

78.190 
 

78.190 afsluiten 
 

7630005 - Multifunct.Centr. 
Catharinahof Invent./inrichting 

57.367 

 

57.367 overhevelen Discussie verbetering grote zaal 
speelt nog (onderhoud of 
investering); moet in 2021 
duidelijk worden. 

7630006 - 
Multifunction.Centr.Catharinahof 
Overig kosten2009 

7.126 
 

7.126 afsluiten 
 

7670001 - Bouwkundige 
aanpassingen Trefpunt Velp 2018 

370.923 72.510 298.413 overhevelen Binnenzijde is al in 2020 
opgepakt; buitenzijde grote 
verbouwing / aanbouw zal 
medio 2021 plaatsvinden. 

7670002 - Bouwkundige 
aanpassingen Dorpshuus 
Escharen 2018 

253.295 253.904 -609 afsluiten Krediet is licht overschreden, 
we zijn echter nog in flinke 
discussie met beheerstichting 
over aanvullende middelen. 
Eventueel extra geld zal apart 
beschikt moeten worden. 

7310022 - Aankoop perceel N86 
2020 

 
118.808 -118.808 afsluiten Perceel is aangekocht. 

Totaal 16.392.750 2.727.888 13.664.862   
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9 Corona 
 

In de septembercirculaire hebben we compensatie ontvangen voor corona gerelateerde kosten. Dit hebben we 

opgenomen als een stelpost.  

 

Overzicht Corona stelpost 

Stelpost (septembercirculaire 2020)  € 386.414 

Werkelijke kosten en risico's 2020    € 190.448 

Saldo stelpost ultimo 2020   € 195.966 

 

In onderstaand overzicht staan, per programma, alle werkelijke kosten en risico's benoemd voor het jaar 2020. 

 

Dienstverlening, veiligheid en bestuur 

 
Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

1.1 Leges huwelijken 2020 < € 2.500 In beperkte mate zijn huwelijken uitgesteld of 
hebben in een sobere variant plaatsgevonden.  
Vooralsnog zijn de effecten beperkt. Als het 
nodig is dan zullen we de financiële 
consequenties verantwoorden in de 
jaarrekening.  

 

1.2 Leges rijbewijzen 2020 < € 5.000 In de periode van 16 maart tot 5 mei 2020 
heeft het CBR geen theorie- en 
praktijkexamens kunnen afleggen. De 
verwachting is dat de leges rijbewijzen door 
een lager aantal rijbewijsaanvragen in 2020 
lager zal uitvallen. Onzeker is of de wachtlijst 
in 2020 ingelopen kan worden. 
Daarnaast heeft de Europese Commissie 
besloten dat EU rijbewijzen tijdelijk langer 
geldig zijn. Rijbewijzen die verlopen zijn tussen 
1 februari en 30 november 2020 mogen negen 
maanden langer gebruikt worden. 

 

1.3 Communicatie 2020 € 7.000 Samen met de gemeente Landerd is 
ondersteuning gegeven (€ 7.000) aan het 
lokale huis-aan-huisblad om deze krant als 
communicatiekanaal voor onze inwoners te 
behouden. Via de gemeentepagina die in deze 
krant verschijnt heeft gerichte 
informatieverstrekking plaatsgevonden aan 
inwoners en bedrijven over de coronacrisis. 

1.4 Raadsvergaderingen 2020 € 10.000 Extra kosten voor online vergaderen. Voldoen 
aan de wet openbaarheid, inhuur voor hosting, 
livestream (incl. inhuur personeel). Denk ook 
aan maatschappelijke risico’s. Daarnaast zijn 
intern meer werkzaamheden noodzakelijk om 
vergaderingen voor te bereiden en goed te 
laten verlopen. 
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Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

1.5 Inzet Boa's 2020 € 20.000 Sinds het van kracht worden van de eerste 
anti-coronamaatregelen in maart van dit jaar 
wordt voor het handhaven van de 
afgekondigde maatregelen een beroep gedaan 
op de Boa-capaciteit van onze organisatie. Er 
wordt extra Boa-capaciteit ingezet. 
Hiervoor wordt de gemeente Grave vanuit het 
Rijk gecompenseerd met € 31.000 en deze 
compensatie wordt deels ingezet. 

1.6 Leges 
evenementenvergunningen 

2020 < € 2.500 Door het verbod tot op evenementen heeft 
een groot aantal evenementen niet plaats 
kunnen vinden. 

 

 
 

Openbare werken, recreatie en toerisme 
Er worden geen risico’s verwacht in verband met corona. 

 
 

Bouwen, wonen en milieu 

 
Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

3.1 Afvalinzameling 2020 € 20.000 Corona heeft effect op de vermarkting van 
textiel. Door corona hebben landen in Afrika en 
Oost-Europa hun grenzen gesloten, waardoor 
textiel tijdelijk opgeslagen dient te worden. 
Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is komen 
te liggen wordt de inzamelvergoeding, die de 
individuele gemeenten direct van de 
contractant ontvangen, vooralsnog op € 0,00 
per kilogram textiel gesteld. Op basis van 
historie is een daling van de vergoeding voor 
2020 van € 20.000 te verwachten. 
Het is momenteel niet bekend of gemeenten 
hiervoor door het Rijk gecompenseerd worden. 

3.2 Markten 2020 < € 2.500 Als gevolg van de coronamaatregelen is de 
bezetting van de markt in het tweede kwartaal 
lager geweest. 

3.3 Inzet ODBN 2020 € 0 De ODBN heeft haar werkzaamheden waar 
nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Niet 
uitgesloten wordt dat de aanpassingen leiden 
tot extra kosten voor het geprogrammeerd 
toezicht.  
Daarnaast is nog niet zeker of het 
handhavingsprogramma geprogrammeerd 
toezicht dit jaar wordt gehaald.  
Vanuit het Rijk wordt nog onderzocht welke 
meerkosten gemeenten maken en hoe deze 
gecompenseerd zullen worden. 
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Kind, cultuur en sport 

 
Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

4.1 Noodopvang 
kinderopvang 
/peuteropvang 

2020 < € 5.000 Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en 
kinderopvang gesloten geweest en is 
noodopvang ingesteld voor de opvang van 
kinderen met ouders in cruciale beroepen. De 
kosten voor de avond-, nacht- en 
weekendopvang (tot 1 juli) komen voor 
rekening van de gemeenten. Tevens werden 
gemeenten geacht ouders te compenseren die 
gebruik maken van de gemeentelijk 
gesubsidieerde opvang. Gemeenten zijn 
hiervoor gecompenseerd door het Rijk, 
waardoor deze kosten niet tot financieel 
nadeel voor de gemeente hebben geleid.  

4.2 Kermissen en overige 
evenementen 

2020 € 2.600 De kermissen in de gemeente Grave zijn 
vanwege corona niet doorgegaan. De 
pachtsom van € 2.600 kan dan ook niet worden 
gefactureerd. 

4.3 Leerlingenvervoer 2020 -€ 25.361 Tijdens de sluiting van de scholen is het 
leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. 
Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van 
de niet gereden ritten doorbetaald en 
factureert men 100% van de gereden ritten. Dit 
leidt tot een licht positief effect. Vanaf 11 mei 
zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open 
gegaan en vanaf 2 juni is het Voortgezet 
Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf. Het 
leerlingenvervoer is hiermee weer nagenoeg 
op het niveau van voor de coronacrisis.  
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Maatschappelijke zaken 

 
Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

5.1 Tijdelijk niet innen eigen 
bijdrage Wmo 

2020 € 8.445 Landelijk is besloten om in de maanden april en 
mei geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen. 
Het Rijk heeft de gemeente Grave hiervoor 
gecompenseerd met een bedrag van € 8.445. 

5.2 Meerkosten 
zorgaanbieders Wmo 

2020 en 
mogelijk 
2021 

n.n.b, 
waarschijnlijk 

max € 9.114 

Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten de 
meerkosten die zorgaanbieders maken om zorg 
en ondersteuning te continueren dienen te 
vergoeden aan de aanbieders. Vanuit de 
centrumgemeente Oss is aangegeven dat eind 
november de regiogemeenten geïnformeerd 
worden over de daadwerkelijke meerkosten 
die gemaakt zijn in de maanden maart tot en 
met juni. De afrekening over de maanden juli 
tot en met september zal begin 2021 
plaatsvinden. 
Op dit moment heeft er dus nog geen 
afrekening plaatsgevonden en zijn de exacte 
financiële gevolgen dan ook nog niet bekend. 
Via het Rijk heeft de gemeente Grave € 9.114 
aan compensatie ontvangen voor deze 
meerkosten. Aangekondigd is dat de 
gemeenten ook bij de decembercirculaire nog 
een aanvullende compensatie zullen 
ontvangen voor deze kosten. Wel is door de 
centrumgemeente Oss aangegeven dat er 
weinig signalen zijn van zorgaanbieders over 
gemaakte meerkosten.  

5.3 Meerkosten 
zorgaanbieders Jeugd 

2020 en 
mogelijk 
2021 

n.n.b. , 
waarschijnlijk 
max € 22.000 

Vanuit het Rijk heeft de gemeente 
compensatie ontvangen van € 22.000 voor de 
meerkosten die zorgaanbieders hebben 
gemaakt vanwege extra genomen maatregelen 
om zorg en ondersteuning te continueren 
tijdens de coronacrisis. Ook in de 
decembercirculaire zullen gemeenten hier nog 
aanvullende compensatie voor ontvangen. De 
verrekening van de meerkosten van de 
zorgaanbieders Jeugd loopt via de 
inkooporganisatie RIOZ, die aangegeven heeft 
momenteel nog geen beeld te hebben bij de 
meerkosten van zorgaanbieders.  

5.4 IBN (WSW)  2020 Budgettair 
neutraal 

Vanwege de coronacrisis zijn veel 
detacheringen via IBN weggevallen. Tevens 
was er bij IBN sprake van een hoog 
ziekteverzuim. IBN houdt daarom rekening met 
een fors tekort in 2020.  
Vanuit het Rijk zijn gelden beschikbaar gesteld 
voor de compensatie aan WSW bedrijven 
(€ 125.000). Deze gelden zullen door de 
gemeente overgemaakt worden naar IBN. De 
compensatie aan IBN verloopt daarmee 
budgettair neutraal. 
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Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

5.5 TOZO1, TOZO2 en TOZO3 2020 en 
2021 

Budgettair 
neutraal 

Als gevolg van de financiële impact van de 
coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten 
voeren deze regeling uit. De kosten die zij 
maken voor deze regeling (zowel de kosten 
voor de Tozo uitkering als de 
uitvoeringskosten) worden volledig 
gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering 
van de Tozo verloopt daarmee budgettair 
neutraal, bij de 2e burap 2020 zijn inkomsten 
en uitgaven 2020 aangepast naar een 
totaalbedrag van € 950.000. 

5.6 Gemeenschaps-
accommodaties 

2020 n.n.b, 
waarschijnlijk 

max € 8.000 

Vanwege de coronamaatregelen hebben de 
gemeenschapsaccommodaties hun deuren 
moeten sluiten, wat een effect heeft op de 
exploitatie van de 
gemeenschapsaccommodaties. De exacte 
financiële gevolgen zijn lastig in beeld te 
brengen en afhankelijk van de duur van de 
coronamaatregelen.  
Landelijks is de TOGS regeling onlangs 
opengesteld voor 
gemeenschapsaccommodaties. Afgesproken is 
dat de accommodaties eerst aanspraak 
proberen te maken op deze landelijke regeling. 
Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking 
komen of de regeling niet toereikend is, zal de 
gemeente financieel bijspringen.  
Inmiddels heeft de gemeente vanuit het Rijk 
ook een bedrag van € 8.000 ontvangen ter 
compensatie voor de extra uitgaven aan 
gemeenschapsaccommodaties. Het totale 
financiële effect is echter afhankelijk van de 
duur van de coronamaatregelen. 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 
Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

6.1 Hogere kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen  

2020 € 25.000 Meer aanvragen ondernemers/zzp-ers na 
afloop TOZO. Meer personen vallen terug naar 
bijstandsniveau.  

6.2 Oninbaar verklaringen 2020 € 0 Totale geraamde opbrengsten 
hondenbelasting, rioolheffingen, 
reinigingsheffingen en OZB 2020 is € 5.100.000. 
Aanname oninbaar door faillissementen, 
verenigingen en culturele instellingen in 
financiële problemen, etc.: 3% derving. 
Manifesteert zich vooral in 2021. Voor 2021 
wordt op basis van bovenstaande berekening 
een bedrag van € 150.000 aan 
oninbaarverklaringen verwacht. Mogelijk kan 
dit in 2022 verwerkt worden in de tarieven. 
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Risico Termijn Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

6.3 Werkorganisatie CGM 2020 € 66.150 Ten gevolge van de coronapandemie heeft de 
werkorganisatie CGM op een aantal vlakken 
meerkosten moeten maken. Binnen facilitaire 
zaken vallen de meerkosten uiteen in twee 
delen. Ten eerste de uitgaven in het kader van 
beveiliging. Deze kosten betreffen de 
aanwezigheid van een beveiliger met 
BHV/EHBO-competentie in de vier 
kantoorgebouwen waar we klanten ontvangen. 
Hier werkt een deel van de mensen van 
Burgerzaken, Bedrijfsvoering en het Sociaal 
Domein door in het kader van de continuering 
van de dienstverlening. Omdat andere collega’s 
echter vanuit huis werkten, was BHV en het 
interventieteam bij agressie niet meer 
geborgd. Verder zijn er kosten gemaakt voor 
het coronaproof werken (hygiënische 
maatregelen en communicatie/bewegwijzering 
in de gebouwen).  
De extra kosten binnen ICT zijn gemaakt om 
het thuiswerken mogelijk te maken. De extra 
kosten voor ICT en facilitaire zaken worden 
geschat op € 225.000. Naarmate de 
coronapandemie langer voort duurt zullen we 
te maken krijgen met immateriële kosten. 
Kosten om medewerkers en leidinggevende te 
faciliteren in coaching, trainingen en 
opleidingen in hoe om te gaan met de nieuwe 
situatie en ook hierin vitaal aan het werk te 
kunnen blijven.  
Daarnaast is als gevolg van de uitbraak van de 
coronacrisis voor de inzet, die extra nodig was 
op het gebied van economische zaken, een 
externe ingehuurd. Zijn taken waren het 
uitzetten van werkzaamheden, monitoren van 
afspraken, intern afstemmen, extern partijen 
verbinden, etc. Tevens was er meer sturing 
nodig op onderdelen die rechtstreeks 
betrekking hadden op deze crisis vanuit 
Ruimtelijk Beleid. In totaal bedragen de extra 
kosten € 20.000. In totaal worden de 
meerkosten voor CGM als gevolg van corona 
geschat op € 245.000. Deze zullen via de vaste 
verdeelsleutel in rekening worden gebracht bij 
de deelnemende gemeenten op basis van de 
vaste verdeelsleutel. Voor gemeente Grave 
betekent dit een bedrag van € 66.150. De 
gemeenten hebben via de algemene uitkering 
van het Rijk gelden ontvangen voor dergelijke 
organisatorische meerkosten. 
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 Bijlagen 
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Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties 
 

In deze bijlage staan overige kleine afwijkingen (onder € 10.000) en de overige technische mutaties gespecificeerd. 

 

(bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Dienstverlening, veiligheid en bestuur 

Diverse kleine aanpassingen 

Verlaging budget rampenbestrijding 3 0 0 0 0 

Accountantskosten i.v.m. WMO -3 -3 -3 -3 -3 

Overige technische mutaties 

Herschikking budget burgerzaken 6 6 6 6 6 

Subtotaal programma 5 3 3 3 3 
 

Openbare ruimte 

Diverse kleine aanpassingen 

Boombeheer -7 0 0 0 0 

Overige technische mutaties 

Ledigen van afvalbakken en onkruidbeheersing 0 0 0 0 0 

Subtotaal programma -7 0 0 0 0 
 

Bouwen, wonen en milieu 

Overige technische mutaties 

Implementatie omgevingswet -44 0 0 0 0 

Budget Milieu van Structureel naar Incidenteel 0 0 0 0 0 

Herschikking budgetten programma 3 0 0 0 0 0 

Subtotaal programma -44 0 0 0 0 
 

Kind, cultuur en sport 

Diverse kleine aanpassingen 

Bijdragen Kappen bomen Sportpark Kranenhof 5 0 0 0 0 

Stimuleringssubsidie 7 0 0 0 0 

Overige technische mutaties 

Inzet ambtelijke uren en verkeerkundige maatregel Sportpark 
Kranenhof 

20 0 0 0 0 

Leerplicht bijdrage GR 0 0 0 0 0 

Subsidie stichting Greaft Voort 0 0 0 0 0 

Onderwijs Achterstanden Beleid 0 0 0 0 0 

Subtotaal programma 32 0 0 0 0 
 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Diverse kleine aanpassingen 
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(bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Resultaatbestemming jaarrekening 2019 CGM 7 0 0 0 0 

Overige technische mutaties 

Inzet ambtelijke uren en verkeerkundige maatregel Sportpark 
Kranenhof 

-20 0 0 0 0 

Implementatie omgevingswet 44 0 0 0 0 

Herschikking budget burgerzaken -6 -6 -6 -6 -6 

Herschikking budget gemeentehuis 0 0 0 0 0 

Subtotaal programma 25 -6 -6 -6 -6 
        

   11 -3 -3 -3 -3 
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Bijlage 2: Investeringen 
Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer. De mutaties op de kapitaallasten van 

deze investeringen zijn verwerkt in de betreffende programma's. 

 

Onderstaande tabel dient financieel als volgt geïnterpreteerd te worden: 

 Lasten:  

Een + bedrag betekent dat een investering meer geld kost.  

Een - bedrag betekent dat de investering wordt verlaagd. 

 Baten:  

Een + bedrag betekent een extra opbrengst op de investering.  

Een - bedrag betekent een lagere opbrengst op de investering. 

 

 (bedragen x € 1.000) 

Naam krediet Uitgaven Inkomsten Toelichting 

Voetpaden Maasstraat 2020 21  Uitbreiding van de voetpaden in de 
Maasstraat, zodat de terrassen veilig 
kunnen worden uitgebreid.  
In mei 2020 werd duidelijk dat in augustus / 
september de gas- en waterleiding werd 
vervangen in de 
Maasstraat. Deze werkzaamheden vinden 
plaats in de beschermingszone van de 
waterkering.  
Onderzocht werd of het plan tot uitbreiding 
van de voetpaden in de Maasstraat 
gelijktijdig kon worden uitgevoerd. De 
gemeente heeft daarop contact gezocht 
met de (onder-)aannemer van deze 
werkzaamheden. Het bleek mogelijk om de 
werkzaamheden te combineren.  Uitvoering 
‘in de grond’ moest echter plaatsvinden 
vóór 1 oktober 2020. Dit was een eis van 
het Waterschap Aa en Maas. De Maasstraat 
maakt namelijk deel uit van de waterkering. 
Daarom heeft het college van B en W 
besloten om de werkzaamheden ad 
€ 20.750 uit te laten voeren.  
In de financiële verordening is vastgesteld 
dat in uitzonderingsgevallen het college 
bevoegd is tot het doen van investeringen 
tot een bedrag van € 25.000 zonder 
voorafgaand autorisatie van de raad. In 
deze bestuursrapportage legt het college 
daarover verantwoording af. 

Verkeersk maatr min. pakket buiten 
Kranenhof 2020 

51  Tijdens de raadsvergadering van 16 
september 2019 is er besloten om € 60.000 
vrij te maken voor ambtelijke uren en een 
krediet beschikbaar te stellen voor 
verkeerkundige maatregelen buiten 
Sportpark Kranenhof. 

Totaal 72   

 
 


