
Aan  : Commissie middelen 
Datum  : 24-11-2022 
Onderwerp : Toelichting op het overzicht kredieten in de najaarsnota 2022 
 
 

Beste leden van de commissie middelen, 

 

In de vorige commissie middelen van woensdag 9 november jl. werd gevraagd om nadere toelichting 

op wat er nu precies wordt besloten bij de mutaties op de kredieten in hoofdstuk 3 van de 

najaarsnota. Met dit memo antwoorden wij op dit verzoek. 

 

3.1 Af te sluiten kredieten 

Onder dit kopje noemen wij de kredieten waarvan het werk is afgerond en waarvan het krediet kan 

worden afgesloten. Het gaat in de najaarsnota 2022 om één krediet; het krediet voor de ‘renovatie 

groen voorplein Herfstlaan.’ 

 

3.2 Wijziging kredieten 

Onder dit kopje noemen we de wijzigingen van de kredieten. Omdat hier geld beschikbaar wordt 

gesteld voor projecten die na gereedkomen worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten in de 

exploitatie, moeten deze door de raad worden vastgesteld. 

Het gaat hier om:  

- Nieuwe kredieten die nieuw beschikbaar worden gesteld 
- Al eerder beschikbaar gestelde kredieten waarvan de hoogte van het krediet wordt 

gewijzigd. 
 

Om een volledig beeld te geven, hebben we in het overzicht 3.2 ook de kredieten opgenomen 

waarover de raad al tussen de voorjaarsnota 2022 en de najaarsnota 2022 had besloten. 

Deze gelden waren dus al eerder door de raad beschikbaar gesteld en de raad hoeft hier dus geen 

besluit meer over te nemen. Het gaat om de volgende kredieten: 

- Vervangen paden begraafplaats voor € 236.000 
- Actieplan spelen voor € 190.000 
- Vervangen bestelwagen 42-VZ-LF voor € 37.000 
- Vervangen bestelwagen 7-VJP-58 voor € 37.000 

 

Wij hebben begrepen dat dit bij de vorige vergadering van de commissie middelen tot verwarring 

heeft geleid over wat nu precies de status was van de verschillende tot één overzicht bij elkaar 

gevoegde kredieten. Om deze verwarring in het vervolg te voorkomen, zullen we reeds eerder 

beschikbaar gestelde kredieten niet nogmaals in een overzicht weergeven samen met nog vast te 

stellen kredieten. 

 

 

 
 

  



Krediet   
Door de raad beschikbaar 
stellen nieuw of te 
verhogen krediet 

Reeds door de raad 
vastgesteld tussen 
voorjaarsnota en 
najaarsnota 

Verhogen krediet noodwoningen 
(108) 

        194  Krediet van € 821.500 
ophogen met € 194.000   

Bruggen van der Weidenlaan en JP 
Strijboslaan (121) 

          52  Samenvoegen 2 kredieten 
en ophogen van 32 naar 52 
en vrijgeven   

Vervangen paden begraafplaats (119)         236    Reeds door raad 
vastgesteld 

Actieplan spelen 2022 (120)         190    Reeds door raad 
vastgesteld 

LED verlichting sportpark 
Groenendaal 

        254  Beschikbaar stellen krediet 
  

Initiatief padel bij tennisvereniging 
HBC 

        290  Beschikbaar stellen krediet 
voor uitvoeren van het 
onderzoek. De raad wordt 
hierover nog een voorstel 
voorgelegd wanneer de 
uitkomsten van het 
onderzoek bekend zijn.   

Vervanging auto handhaving 15-JGR-
8 (115) 

          37    Reeds door raad 
vastgesteld 

Vervanging gesloten bestelwagen 
ruimtelijk beheer 42-VZ-LF (117) 

          37    Reeds door raad 
vastgesteld 

Vervanging gesloten bestelwagen 
beheer vastgoed 7-VJP-58 (118) 

          37  Beschikbaar stellen in 2022 
door naar voren te halen 
van 2023. Dit moet door de 
raad worden besloten.   

Verhoging krediet nieuwbouw 
Nicolaas Beetsschool 

    1.434  Het al eerder beschikbaar 
gestelde krediet van 
€ 5.975K  verhogen met 
€ 1.434 K   

Verhoging krediet Waterveld 1 MHC 
Alliance 

        508  Beschikbaar stellen en 
verhogen krediet    

Totaal     3.269      

 


