
Bijlage 2: 6de en laatste jaarverantwoording pMJP 2007-2013 dd 1 mei 2014  conform PEIL format rijk - provincie - gemeente Hof van Twente

Basis: beschikkingen / convenanten: 2007 - 2008 - 2009-2013, 2010-2013, 2012-2013 en 2014

      (1)            (4)          (5)             (6)

pMJP nr omschrijving te realiseren 

UBS

FCL 

(gemeente) kostensoort pMJP-prestatie prestatie

3.2.6 73103401

toer. 

Samenwer 

king in arr

toeristisch 

samenwerkingproject 

Kerspel goor 1

klaverbladproject, 

wandelen en fietsen 

vanuit kerspel 1 45000 35.027 22.768 12.259 gereed 2.473 2.741

3.2.6 73103409

toer. 

Samenwer 

king in arr

toeristisch 

samenwerkingsproject 

bebording: digitale 

informatiezuilen 1

betreft een zestal 

digitale infozuilen, zie 

ook onder convenant 

2009-2013 1 100.000 141.593 92.035 49.558 gereed -6.790 11.813

Totaal 2 145.000 176.620 114.803 61.817

5.2.1 OW

afkoppeling 

oppervlaktewater 11,3ha

7,14 ha eerder 

verantwoord, in 

totaal 11,3 ha te 

verantwoorden, er is 

in totaal gereed 

gekomen 12,9602 ha 

(max subsidie 5,8202 2.256.508 3.647.757 3.323.752 324.005 gereed 0 0

0 2.256.508 3.647.757 3.323.752 324.005

4.1.1 73103470

multifunctionele 

voorziening Stokkum 1 MVA 1 200.000 292.715 192.715 100.000 gereed 0 0

4.1.1 73103480

multifunctionele 

voorziening hengevelde 1 MVA 1 200.000 287.870 187.870 100.000 bereed 0 0

4.1.1 73103433-d

multifunctionele 

voorziening Diepenheim 1 MVA 1 2.000.000 1.943.142 1.843.142 100.000

stand van 

zaken op 31-01-

2014, gereed 1 

mei 2014. 0 0

4.1.1 66301030

Multifunctionele 

voorziening 

Deldenerbroek (Esbrook) 1 MVA 1 200.000 259.071 159.071 100.000 gereed 0 0

restgelden 

haalbaarheidsonderzoek

en

MVA restgelden zie 

hierboven 75.200 37.600 37.600 gereed 0 0

4.1.2 73103434 woonzorgzone Delden 1 WZZ programma 1 42.000 47.210 5.301 41.908 gereed 0 0

4.1.2 73103434 woonzorgzone Markelo 1 WZZ programma 1 42.000 47.692 6.711 40.981 gereed 0 0

3.2.6 73103453

toer. 

Samenwer 

king in arr

plattelandstoerisme: 

ontwikkeling 

arrangementen en 

promotie kuierroutes 1

inclusief abellife 

systeem 1 24.000 24.670 16.036 8.635 gereed -775 -135

3.2.6 73103454

toer. 

Samenwer 

king in arr

digitale infozuilen (zie 

ook 2007) zie boven

zie 73103409, daar 

worden totale kosten 

weergegeven 1 60.000 zie boven 0 0

NB: voor prestaties waarmee POP-subsidies worden aangevraagd gelden afwijkende rapportage-/verantwoordings-verplichtingen conform de POP-regelgeving. 
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      (1)            (4)          (5)             (6)

pMJP nr omschrijving te realiseren 

UBS

FCL 

(gemeente) kostensoort pMJP-prestatie prestatie

73103455

toer. 

Samenwer 

king in arr

marketingplan Bentelo - 

hengevelde : vermarkting 

via educatief 

arrangement, foto 

schuilhut, uitkijkplaats 2 arrangementen 2 38.000 38.607 25.095 13.512 gereed 2.740 67

3.2.6 73103456

toer. 

Samenwer 

king in arr

ontwikkeling rustpunten 

en aansluiting bij 

rustpunt.nl 1 arrangementen 1 8.400

kosten: zie 

onder 

73103459 

(ontbrekende 

voorzieningen)

3.2.3 75401012

toeristische 

infra- 

structuur

aansluting routenetwerk 

Diepenheim noord - goor 

noord 2,5 km 2,5 35.000 6.400 3.200 3.200

in aanvulling op 

verantwoording 

2013 (37,500) 

(exclusief deel 

hazendammer 

weg) -4.450 -4.450

3.2.3 73103458

toeristische 

infra- 

structuur

aansluitende schakels bij 

gecombineerde 

kuierroutes 1,0

hazendammerweg 

verlenging zie ook 

onder: fietsen langs 

beken, elsenerbroek 1 10.000 12.378 6.180 6.189 gereed -1.180 -1.189

3.2.3 73103459

toeristische 

infra-structuur

toevoeging ontbrekende 

voorzieningen als 

bankjes e.d. 10

het betreft meerdere 

bankjes, rustpunt.nl, 

picknicksteiger, 

langs oude en 

nieuwe routes 10 15.000 23.849 11.575 11.925 gereed -3.775 -1.625

6.1.1 73103452 proces-kosten

proceskosten 

Elsenerbroek 1 jaarschijf 2013 1 18.000 5.625 1.406 4.219 gereed 0 0

totaal 2.967.600 2.989.229 2.495.901 568.168

bijdrage  

derden / 

gemeente

gevraagde 

subsidie 

provincie
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      (1)            (4)          (5)             (6)

pMJP nr omschrijving te realiseren 

UBS FCL kostensoort pMJP-prestatie prestatie

6.1.3 73103478

gebiedsmanagement 

2012 - 2013 121.350 inzet in euro 1 72.000 61.629 30.815 30.815 gereed 12.815 0

3.2.3 73103462

toeristische 

infrastructuur

fietspaden langs beken: 

Schipbeek 3 km 3 km 2,8km 100.000 125.064 62.532 62.532 gereed -2.777 -2.532

3.2.3 73103462-2

toeristische 

infrastructuur

fietspaden langs beken: 

regge Diepenheim: 2,1 

km 2 km 2,5km 100.000 131.305 65.653 65.653 gereed 4.652 -653

3.2.3 73103462-2

toeristische 

infrastructuur

fietspaden langs beken: 

Regge Elsenerbroek: 1,7  

km 1 km 1,7km 100.000 77.493 38.746 38.746 gereed 2.253 -3.747

3.2.3 73103462-1

toeristische 

infrastructuur

fietspaden langs beken: 

Bolscherbeek: 1 km 1 km 1,0km 100.000 98.256 49.128 49.128 gereed -15.128 872

3.2.6 73103465

toer. 

Samenwer-

king in arr

toeristisch 

samenwerkingsproduct 

deel 2: nassauroute 1 deel 2 1 21.500 102.300 90.110 12.190

gereed: tevens 

interreg project 0 0

totaal 493.500 596.047 336.984 259.064

6.1.3 nvt

gebieds- 

management

gebiedsmanagement: 

vermarkting Regge 1

samen met o.m. 

wierden: wierden 

verantwoord. 1 18.000 18.000 9.000 9.000

NIET 

EFFECTUE-

REN! regie 

gemeente 

Wierden 0 0

3.2.3 731203462

toeristische 

infrastructuur

 toevoeging aan 

fietspaden 1

zie convenant 2010-

2013 1 20.000 zie boven 0 0

Totaal 2 38.000 18.000 9.000 9.000

2.4.1 73103428

groene diensten 

restgelden 200.000 in uitvoering 1 200.000 200.000 50.000 150.000

uitvoering i.o.m. 

SGBD 0 0

Totaal 200.000 200.000 200.000 50.000 150.000

200.004 6.100.608 7.627.653 6.330.440 1.372.054 -9.943 8.027

convenant 2010 - 2013

totaal generaal verantwoording 2014

convenant 2011 - 2013

convenant 2012
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            (3)                  

prestaties 

gerealiseerd 

in 

prestatiejaar

voor- minus 

nacalculatie 

saldo gemeente 

(7)

voor- minus 

nacalculatie 

saldo 

provincie

Convenant groene diensten overzicht conform opgave SGBD 2007 - 2014
inclusief 

actualisatie 2013 en ha 2.816.063

aanleg 4,11160

herstel 11,42620

beheer 41,05740

Toelichting op kolommen pagina 1 tot en met 3

(1): de (in het convenant) overeengekomen prestaties

(2): prestaties waarvoor (via de beschikking) een bijdrage is toegezegd, maar die nog niet zijn gerealiseerd

(3): prestaties die in het betreffende boekjaar zijn gerealiseerd

(4): de geraamde subsidiabele kosten conform de beschikking

(5): de werkelijk gemaakte kosten, de achterliggende kostenverantwoording moet aansluiten op de in het UBS aangegeven subsidiabele kosten

(6): door derden verstrekte geldelijke bijdrage

prestaties conform opgave SGBD

(7): geprogrammeerde gemeentelijke cofinanciering minus werkelijke cofinanciering: aanname is dat het gedeclareerde wordt gehonoreerd

opgave conform convenant in Euro
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