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Door het opschonen van reserves en voorzieningen heeft de gemeente
Heerlen een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro vrijgemaakt in de lopende
begroting 2011. Het college van burgemeester en wethouders heeft
dinsdag 31 mei besloten dit geld in te zetten voor versnelde uitvoering van
enkele plannen uit het MBP. Dit is vastgelegd in de voorjaarsnota 2011. De
gemeenteraad praat op woensdag 22 juni over de voorjaarsnota en neemt
dan het definitieve besluit over de voorstellen van het college.
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Het grootste deel van het geld, 550.000 euro, wordt gebruikt voor het repareren
van een tekort op het onderhoud van wegen. In het verleden werd hiervoor geld
gereserveerd in het budget voor rioolonderhoud, omdat nieuwe bestrating meestal
volgt na rioolonderhoud. Tegenwoordig mag dat niet meer en daarom is er nu een
aparte post voor gecreëerd.
Bomen
WML gaat in de Zandweg de hoofdwaterleiding vervangen. Om dat goed te kunnen
doen, moeten de bomen worden gekapt en daarmee is geen rekening gehouden.
Voor de herplant van bomen op de Zandweg heeft het college 65.000 euro
uitgetrokken.
De brug in het Aambos bleek vorig jaar zodanig versleten dat reparatie geen zin
meer heeft. Omdat het hier gaat om een uniek stuk stad is een bedrag van 100.000
euro in de begroting opgenomen voor het bouwen van een nieuwe.
Versneld
Voor werkzaamheden in de stad die vallen onder de Integrale Centrum Visie is
200.000 euro vrijgemaakt. Dit geld is vooral bedoeld om de al eerder geplande
activiteiten versneld uit te voeren.
Verder gaat er nog extra geld naar projectleiding Sport en accommodatiebeleid,
regionale fraudeaanpak, Vitaal beleid ouderen, Service Excellence Valley,
Binnenstadpromotie en de Fietsenstalling Akerstraat.
Algemene reserve
Tenslotte wordt een bedrag van 878.254 euro toegevoegd aan de
algemene reserve. Hiermee kunnen in de toekomst onverwachte
tegenvallers worden betaald. Voor alle extra kredieten geldt dat ze nog dit
jaar moeten worden gebruikt. Al het geld dat aan het eind van het jaar niet
is uitgegeven, vloeit ook terug naar de algemene reserve.
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