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HANDLEIDING
MJP OGV 2010-2013 (Bijlage D)

Inleiding

Het Meerjaren Programma OGV 2010-2013 (MJP) is een uitwerking van de volgende
twee begrotingsprogramma’s;
- Programma 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving
- Programma 8. Bereikbaarheid en mobiliteit.

In november 2009 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2010 vastgesteld en
daarmee de budgetten voor deze twee programma’s. Het MJP is een verdere
onderverdeling van deze budgetten voor de jaarschijf 2010. In het MJP zijn de
volgende onderdelen opgenomen:

- Onderverdeling van de begrotingsposten in projecten;
- Onderverdeling van de stelposten in projecten;
- Benoemde IP-posten.

Het MJP geeft tevens een doorkijk naar 2011, 2012 en 2013 voor de hiervoor
genoemde posten.

Uitleg tabel

Aan de hand van een Voorbeeld rij uit de tabel, wordt uitleg gegeven over de informatie
die elke cel bevat.

Het MJP is opgedeeld in de programma’s Kwaliteit fysieke leefomgeving (9) en
Bereikbaarheid en mobiliteit (8). Deze programma’s zijn opgebouwd uit begroting-,
stel- en benoemde IP-posten. Deze posten worden ingeleid met een omschrijving in
een zwart gearceerde cel. Zie bovenstaand voorbeeld.

1 2 3 4 5 6 7
Nadorstplein (wegen) 61.90a+b Djorn Noordman 2010 1571 W 2010

Onder iedere post volgt een opsomming van bestedingen aan projecten. Iedere rij in
de tabel geeft een besteding weer. De rijen bevatten achtereenvolgens de volgende
informatie:
1 - De eerste kolom geeft de omschrijving weer van de besteding. In de meeste
gevallen is dit een projectnaam, waaraan financieel bijgedragen wordt.

Bestrating, vernieuwing IP 61.90a+bVoorbeeld

Voorbeeld
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2 - Informatie over het IP-nummer of de begrotingspost. De begrotingsposten worden
gecodeerd weergegeven:
GOOV = Groot Onderhoud Open Verharding
GOGV = Groot Onderhoud Gesloten Verharding
BGO = Bruggen Groot Onderhoud
OVN = Openbare Verlichting Normniveau
OONB = Oever Op Normniveau Brengen
WON = Water Op Normniveau
IOR = Intensivering Openbare Ruimte
SVN = Speelvoorzieningen op Normniveau

3 - De betreffende programmamanager (ambtelijk opdrachtgever)
4 - In welk jaar subsidie wordt bijgedragen, indien dit van toepassing is.
5 - Het ID-nummer van het project waaraan bijgedragen wordt.
6 - In welk stadsdeel het project wordt uitgevoerd. De stadsdelen worden
weergegeven met een codeletter:
W = Waarderpolder;
N = Noord;
C = Centrum,
W = West;
O = Oost;
S = Schalkwijk;
Z = Zuid;
D = Diverse stadsdelen

7 – Onder de kolom met jaartallen worden de geraamde bestedingen weergegeven
die in dat betreffende jaar aan het project worden bijgedragen. De bedragen in het
lopende jaar, 2010, worden tezamen met het MJP vastgesteld door het college. De
jaren 2011 t/m 2013 zijn indicatief.


