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Programmabegroting 2017 - 2020

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, nr. 
16.108

overwegende het door de raad gestelde kader dat de gemeentelijke begroting 
meerjarig sluitend is

gelet op de bepaling in artikel 191 van de gemeentewet

b e s l u i t :

1. De programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 2018 - 2020 vast te 
stellen;

2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2017, met een positief saldo van 
C 111.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma 
beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten;

3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2017 met een totaal krediet van 
C 32.123.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering 
beschikbaar gestelde krediet.

4. Voor de realisatie van de grondexploitatie Habraken uit te gaan van een looptijd tot 
en met 2026 en voor grondexploitatie De Drie Dorpen uit te gaan van een looptijd 
tot en met 2028.

5. Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de evaluatie 
in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;
In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook de 
nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven 
aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor het Sociaal 
Domein te kunnen ontwikkelen.

6. a. Af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning (productnummer 6408);
b. Dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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