Budgetoverhevelingen 2020
Overheveling Corona-compensatie:
Verkiezingen (coronaproof-maatregelen)
Corona-copensatie lokale en culturele instellingen
Corona-compensatie vrijwilligersorganisaties Jeugd
Corona-compensatie buurt- en dorpshuizen
Coronacompensatie sociale werkvoorziening
Totaal overheveling corona-compensatie
Overheveling overige budgetten
BRP straat, Ter apel
Opleiding personeel
Project mobiele telefonie
Kosten automatisering
Restant personeelsbudget (vaste formatie en tijdelijk personeel)
Mip 1918 Privacy
Notariskosten vestigen recht van opstal tennisgebouwen
Inrichting wet inburgering
Ondersteuning bij toezicht en advies Wmo/Jeugd
Uitvoering dak- en thuisloosheid
Uitvoering ambulantisering GGZ
Rijksvaccinatie, vaccinatie Covid-19
Gezond in de stad, impuls kansrijke start
Gezond in de stad, GIDS-gelden
Kosten maken gebouwen beheersplan
Mip 1932 nota onderhoud gemeentelijke gebouwen
Weggenlegger
Huurkosten hoogwerker door total-loss raken eigen hoogwerker
Sportterrein 't Heem, Renoveren atletiekbaan (MIP 1933)
Externe inhuur t.b.v. woonvisie
Inhuur t.b.v. zonneparken
Renovatie brug 1 Bourtange

Bedrag:

Reden van overheveling:

59.431
150.840
10.008
20.863
168.000
409.142

Extra kosten die gepaard gaan met de 2e Kamerverkiezingen
De uitkering aan lokale en culturele instellingen vindt plaats in 2021
De uitkering aan vrijwilligersorganisaties Jeugd vindt plaats in 2021
De uitkering aan buurt- en dorpshuizen vindt plaats in 2021
Opvangen van eventuele verliezen binnen de sociale werkvoorziening in 2021

300.000
95.000
21.000
30.000
400.000
38.034
13.000
28.734
10.000
17.628
60.426
10.532
9.899
33.827
200.000
4.424
25.000
29.000
11.108
18.159
154.123
54.000

Kosten voor eigenpersoneel i.v.m. inschrijven Asielzoekers in Emmen (schoolgebouw)
Gereserveerde studie- en opleidingskosten die vanwege corona niet door zijn gegaan
De aanschaf van mobiele telefonie is nog niet afgerond in 2020 en loopt door in 2021
Kosten Wifi (€ 15000), Inhuur uitbreiding servicedesk Grid (€ 10.000), aanschaf laptops (€ 5.000)
Invullen vaste formatie en inhalen achterstanden door de gevolgen van corona
Project Privacy is nog niet afgerond in 2020 en loopt door in 2021
Vestigen recht van opstal zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden
Het project inrichting wet inburgering stat in 2021
Advies bij de inrichting van de vaste formatie toezicht en advies Wmo/Jeugd
Aan het project dak- en thuisloosheid wordt invulling gegeven in 2021
Aan de uitvoering van de ambulantisering GGZ wordt uitvoering gegeven in 2021
Kosten voor de vaccinatie van Covid-19 in 2021
Betreft projectgelden voor 3 jaar, periode 2019 t/m 2021
Betreft projectgelden voor 3 jaar, periode 2019 t/m 2021
Kosten maken gebouwenbeheersplan( raad 30 september 2020) moet voor november 2022 gebeuren
Er komt nog een nota in 1e kwartaal 2021
De wegenlegger wordt afgerond in 2021
Huurkosten van een hoogwerker in 2021, tot dat een nieuwe hoogwerker is aan geschaft
Renovatie van de atletiekbaan vindt plaats in 2021
Externe inhuur t.b.v. woonvisie in 2021
Inhuur t.b.v. zonneparken in 2021
Verplichting is aangegaan in 2020 betreft brug 1 Bourtange, uitvoering vind plaats in 2021

Totaal overheveling overige budgetten

1.563.894

Totaal aan budgetoverhevelingen in 2020

1.973.036

