Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten
op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente

Provincie

Goirle

Noord-Brabant

Dienstjaar

Nummer

2018

De raad van de gemeente Goirle besluit
De begroting van baten en lasten van de gemeente
voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

13

Volgbladen

Objectnummer

Omschrijving

Kostensoort

Omschrijving

4710001
8710001

Toevoeging reserves
Beschikking reserves

Oude
begroting

Vermeerdering

Vermindering

Nieuwe
begroting

Exploitatie
_10
_10

Mutatie reserves
Mutatie reserves

404.854,00
-3.533.373,00

Totaal exploitatie

4.695.859,53
0,00

0,00
-4.695.859,53

4.695.859,53

-4.695.859,53

0,00
0,00
0,00
4.695.859,53

-3.155.859,53
-1.500.000,00
-40.000,00
0,00

4.695.859,53

-4.695.859,53

5.100.713,53
-8.229.232,53

Reserves en voorzieningen
610002
610003
620027
710001

algemene weerstandsreserve
algemene reserve grondexploitatie
reserve inventaris gemeentehuis
saldo van de jaarrekening
Totaal reserves en voorz.

8710002
8710002
8710002
4710002

Toevoeging reserves
Toevoeging reserves
Toevoeging reserves
Beschikking reserves

0,00
0,00
0,00
0,00

-3.155.859,53
-1.500.000,00
-40.000,00
4.695.859,53

Toelichting op de 13e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018
De raad besloot in zijn vergadering van 3 juli om:
I.
II.

III.

de jaarstukken 2017 vast te stellen;
in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat ter hoogte van
€4.695.859,53:
a) de genomen winst bij de Boschkens en Heisteeg van respectievelijk € 3.666.042,89
en € 250.216,95 als volgt te bestemmen:
• € 1.500.000,00 te storten in de algemene reserve grondexploitatie;
• € 2.416.259,84 te storten in de algemene weerstandsreserve;
b) van het reguliere voordelig resultaat (exclusief de winst van het grondbedrijf) ad
€ 779.599,69
• € 40.000,00 te storten in de nieuw te vormen reserve inrichting gemeentehuis;
• en het restant ad € 739.599,69 te storten in de algemene weerstandsreserve.
de begroting 2018 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat
2017.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit
Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018
nr. omschrijving

dekking

saldo
begroting

saldo
onvoorzien

Begin saldo

78.176,00

70.800,00

1.

Effect september circulaire

71.013,00

0,00

2.

Beschikbaar stellen
budgetten en kredieten

budgettair neutraal

0,00

0,00

3.

Overheveling van
budgetten van 2017 naar 2018

ten laste van de
reserve overgehevelde
budgetten

0,00

0,00

Duurzaamheidslening

ten laste van de
begrotingsruimte

-5.000,00

0,00

ten gunste van de
begrotingsruimte

1.293,00

0,00

0,00

0,00

-272.328,00

0,00

4.

5.

Zonnepanelen op de Haspel

6.

Geldlening Ons Tijvoort

budgettair neutraal

7.

ICT migratiekosten

ten alste van de
begrotingsruimte

8.

Aanvullend krediet Proeftuin/
Rete Heide

ten laste van de AWR

0,00

0,00

9.

Budget Goolse democratie

ten laste van de AWR

0,00

0,00

10. Burap, wordt aangewerkt

p.m.

p.m.

11. Ramingen budgetten afval

budgettair neutraal

0,00

0,00

12. Budget projectleider sport

ten laste van de AWR

0,00

0,00

13. Jaarrekening 2017
budgettair neutraal
Subtotaal na de raad van 03-07-2018
tot en met de 8e wijz.

0,00
-126.846,00

70.800,00

