
Bijlage 1. 

 

Toelichting op de voorgestelde besteding ISV 1 en ISV 2 gelden. 

1. Het ziet er naar uit dat het ontwikkelplan voor het St Jozefpark anders wordt dan 

oorspronkelijk gedacht. De ontwikkelaar en de parochie, als eigenaar van de grond, 

maken een nieuw ontwikkelplan dat voorziet in de bouw van woningen. Omdat dit 

ontwikkelplan niet op korte termijn is te verwachten stelt het college voor een andere 

bestemming aan de subsidiegelden te geven en gemaakte plankosten administratief 

correct af te handelen. Ten aanzien van het laatste is de afgelopen jaren € 221.356 

uitgegeven aan plankosten waarvan de accountant heeft geconstateerd dat deze kosten 

administratief niet correct ten laste zijn gebracht van dit project. De juiste 

administratieve afdoening is om met dit raadsbesluit te besluiten dat de gedane 

uitgaven in mindering worden gebracht op het ISV 1 budget.  

 

2. Het project Zorgeloos Groen vormt de 2e herbestemming van de ISV 1 middelen St 

Jozefpark. Dit project voorziet in het aanplanten van bloemen, planten en heesters langs 

grotere wegen en straten in het dorp. Daarbij gaat het vooral om de N208.  Het doel is 

meer kleur en fleur langs deze verkeersader die dwars door het dorp loopt. Er is een 

calculatie gemaakt waarbij voor circa 10.000 m2   grondverbetering en aanplant kan 

plaatsvinden langs de N208. Het voornemen is om na de zomer te starten met dit 

project langs de N208. Daarnaast heeft het college het voornemen dat ook nog andere 

locaties (circa 1100 m2) worden meegenomen. Als de raad instemt met het voorstel om  

€ 450.489 aan het project Zorgeloos Groen te besteden, zal het college verder besluiten 

over het projectplan en de uitvoering.  

 

3. Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat overheidsmiddelen voor herontwikkeling 

noodzakelijk zijn omdat herontwikkeling van het gebied een onrendabel resultaat 

oplevert. Het project Triangel kan dit jaar starten als de raad instemt met het opleggen 

van het voorkeursrecht op aankoop (WVG) van onroerend goed in het plangebied. De 

raad zal ook bepalen hoever de ruimtelijke ingreep in het gebied zal gaan. Tot dat 

moment is het logisch om het restant bedrag van €661.563 nog geen andere 

bestemming te geven.  

 

4. Een deel van het ISV 2 programma Rode Draad was niet ingevuld en vrij te bepalen. 

De raad neemt in juli een besluit over het renoveren van de Hoftuin. Het is logisch de 

aanliggende straten hierin mee te nemen het nog te labelen bedrag hieraan te besteden. 

Het beschikbare ISV restantbedrag van € 223.576 dekt voor ongeveer de helft de kosten 

voor de upgrading van de straten. Het raadsvoorstel voor de herinrichting van de 

Hoftuin met aanliggende straten wordt medio 2015 door de raad behandeld. 

 

5. Bij de Woonzorgzone is het zeker dat alle subsidiemiddelen binnen afzienbare tijd 

worden besteed. Van het oorspronkelijke budget van € 680.000 resteert nog € 362.453. 

Omdat enkele jaren geleden met HOZO en STEK was afgesproken dat zij van de 



gemeente een deel van de ISV subsidie zouden ontvangen voor het leveren van de 

prestaties (zorgwoningen bouwen), moet met deze partijen nog worden afgerekend. Het 

college heeft met HOZO en STEK overeenstemming over het bedrag van € 362.453.  

 

6. Bij het project Henri Dunantplein (zuid) hebben wij geen uitzicht op plannen voor 

woningbouw die op korte termijn worden gestart. Daar komt bij dat de gemeente op dit 

moment van de provincie terughoudend moet zijn bij het aannemen van nieuwe 

woningbouw initiatieven. Het college stelt voor het geld te besteden aan het project 

“Korte termijnmaatregelen”  dat wordt opgesteld als de raad de centrumplannen heeft 

vastgesteld. De centrumplannen zijn gereed en worden binnenkort door de raad 

vastgesteld.  Het eerste project dat wordt opgezet is het project “Korte 

termijnmaatregelen” in het kader van de centrumplannen. Deze maatregelen betreffen 

ondermeer: verbetering verkeersverwijzing (bebording), diverse verbeteringen in de 

openbare ruimte op het HD Plein en diverse verbeteringen in de openbare ruimte in de 

Hoofdstraat. Het is de bedoeling dat dit project voortvarend wordt opgezet en dat de 

middelen in 2015/2016 worden besteed. De middelen zijn niet bestemd voor 

onderhoud maar voor structurele verbeteringen. 

 


