
Specificatie besluitvorming programma 02 Ruimte en wonen 

Eerdere besluitvorming 

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 
2020 

bijstelling 
2021 

bijstelling 
2022 

bijstelling 
2023 

bijstelling 
2024 

bijstelling 
structureel 

Inzet BA middelen 
bestuursopdracht 
terugdringen woningtekort en 
leegstand 

Betreft overheveling van restant bestuursakkoordmiddelen 
Ruimtelijke ontwikkeling Brainport Oost (€ 1 mln) en Wonen en 
Leegstand (€ 0,4 mln) t.b.v. inzet voor uitvoering bestuursopdracht 
Terugdringen Woningtekort en leegstand (zie Statenvoorstel PS 
18/20).  

L - 1.463.516 1.463.516 1.463.516 - - 

Aanvullende middelen GOL 

Voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) zijn 
aanvullende middelen nodig. Hierover zijn de Staten reeds 
geïnformeerd via een statenmededeling. De financiële 
consequenties worden hier formeel voorgelegd. € 150.000 wordt 
gedekt door reeds op de meerjarige begroting geraamde middelen 
en € 7.340.000 wordt gedekt uit bestaande middelen uit reserves. 
Het dekkingsvoorstel legt geen beslag op de vrije begrotingsruimte 
en past binnen de bestaande programmabegroting. 

L - - 7.490.000 - - - 

Totaal eerdere besluitvorming 

L - 1.463.516 8.953.516 1.463.516 - - 

B - - - - - - 

Overhevelingen  
Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 

2020 
bijstelling 

2021 
bijstelling 

2022 
bijstelling 

2023 
bijstelling 

2024 
bijstelling 
structureel 

Herinzet middelen project 
Veghelse Mozaïek 

Voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit Brainport Oost is 
eerder, met de inzet van bestuursakkoordmiddelen, een 
subsidieregeling opengesteld geweest. Een deel van de 
beschikbaar gestelde middelen voor project Veghelse Mozaïek 
waren eerder voorzien via subsidie te worden ingezet. Dit bleek 
niet volledig realiseerbaar. De inzet zal alsnog plaatsvinden in 
hetzelfde gebied en in samenhang met infraproject N279Z. 

L 1.371.549 - - - - - 

Inzet Rijksbijdrage Flexwonen Betreft de inzet van de ontvangen Rijksbijdrage voor Flexwonen. L 125.000 125.000 - - - - 

Herplannen middelen GOL Voor de realisatie van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL) zijn door de Staten middelen ter beschikking 
gesteld. De overschrijding op het budget van 2019 wordt in 
mindering gebracht op de jaarschijf 2020. 

L -215.503 
     

  



Totaal overhevelingen  

L 1.281.046 125.000 - - - - 

B - - - - - - 

Administratief technische bijstellingen 
Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 

2020 
bijstelling 

2021 
bijstelling 

2022 
bijstelling 

2023 
bijstelling 

2024 
bijstelling 
structureel 

Toerekening 
organisatiekosten  

Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten 
toegerekend. 

L 1.709.225 
     

Totaal administratief technische bijstellingen 
L 1.709.225 - - - - - 

B - - - - - - 

Totaal bijstellingen programma 02 Ruimte en wonen 
L 2.990.271 1.588.516 8.953.516 1.463.516 - - 

B - - - - - - 

 


