
voorstel
gemeenteraad

Heerlen,
18 april 2017

Onderwerp
Kredietaanvraag Maankwartier.

Inleiding/aanleiding
Tezamen met de vaststelling van de aangepaste grondexploitatie d.d. 29 oktober 2014 
met registratiekenmerk BWV-14000987 is een 5e krediet aangevraagd ter hoogte van 
€ 16.616.634,- voor het project Maankwartier. Hierdoor bedraagt het totale tot nu toe 
door de gemeenteraad vrijgegeven krediet € 50.513.333,-.
Conform de vastgestelde grondexploitatie is er nog € 9.389.091,- aan vrij te geven 
kredieten beschikbaar. In dit voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld om het 
benodigde krediet voor 2017 ad € 7.090.000,- beschikbaar te stellen.

Kernthema:
Fysieke Leefomgeving

Bevoegdheid
Het beschikbaar stellen van een krediet is een Raadsbevoegdheid.

Voorstel
1. Onder voorbehoud van goedkeuring van de gedeputeerde staten van Limburg een 

zesde krediet ter beschikking stellen ter grootte van € 7.090.000,- ten behoeve van 
“Maankwartier fase 2 uitvoering”, waarvan:
- € 5.700.000,- voor de realisatie bestek SHM;
- €    772.200,- voor planvorming, voorbereiding en uitvoering;
- €    617.800,- voor exploitatielasten,

2. Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de gedeputeerde staten van 
Limburg.

Argumenten
1. Het besluit valt onder financieel preventief toezicht.
Op basis van de wet arhi dienen besluiten die financiële gevolgen kunnen hebben ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de GS. 

2. Het benodigde krediet is voor de periode 2017 reeds afgedekt binnen de door de 
raad vastgestelde grondexploitatie d.d. 29 oktober 2014.

Onlangs is de ‘Station Heerlen Maankwartier overeenkomst’ ondertekend. Derhalve 
dienen we voor 2017 over een krediet te beschikken ter grootte van 
€ 7.090.000,-.

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:

BWV-17002553

Agendapunt:
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Tegenargumenten
n.v.t.

Kosten en dekking
De generale kosten en dekking betreft de grondexploitatie “Maankwartier fase 2 
uitvoering” d.d. 29 oktober 2014. De kosten waar nu krediet voor wordt aangevraagd 
worden gedekt uit de grondexploitatie.

Communicatie
Dit besluit wordt gecommuniceerd met de gemeente Landgraaf en met de provincie 
Limburg.

Evaluatie
n.v.t.

Planning, procedure en uitvoering
In mei 2017 zullen wij de raad over de voortgang Maankwartier berichten middels de 
halfjaarlijkse raadsinformatiebrief.
Het besluit wordt in het kader van de wet arhi toegezonden aan de gemeente Landgraaf 
ter reactie dan wel bezwaar. Deze heeft dan tien dagen de tijd om te reageren. Binnen 
twee weken na besluitvorming wordt het besluit met eventueel de reactie van de 
gemeente Landgraaf aan de gedeputeerde staten van Limburg verzonden ter 
goedkeuring. 

Bijlagen
Kredietoverzicht 6e kredietaanvraag d.d. februari 2017.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris, de burgemeester,
drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel

Dit voorstel is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen onder.
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raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017

registratienummer BWV-17002553;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

1. Onder voorbehoud van goedkeuring van de gedeputeerde staten van Limburg een 

zesde krediet ter beschikking stellen ter grootte van € 7.090.000,- ten behoeve van 

“Maankwartier fase 2 uitvoering”, waarvan:

- € 5.700.000,- voor de realisatie bestek SHM;

- €    772.200,- voor planvorming, voorbereiding en uitvoering;

- €    617.800,- voor exploitatielasten,

2. Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de gedeputeerde staten van 

Limburg.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 31 mei 

2017.

de griffier, de voorzitter, 

drs. T.W. Zwemmer R.K.H. Krewinkel
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