
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2019 7

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 15 januari   2019

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef



Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe

nummer soort begroitng dering dering begroting 

Exploitatie 

5_2 Sportaccommodaties 4730001 Afschrijvingen 219.897,65 9.023,00 0,00 228.920,65

5_2 Sportaccommodaties 4740001 Toeger rente kapwerk 35.428,37 5.780,00 0,00 41.208,37

5_2 Sportaccommodaties 8360002 Huur sportac terrein -139.704,00 0,00 -14.803,00 -154.507,00

Totaal exploitatie 14.803,00 -14.803,00

Kredieten 

P07520008 Led verlichting sportpark 4320029 Apparatuur 0,00 289.000,00 0,00 289.000,00

Totaal krediet 289.000,00 0,00



 
Toelichting op de 7e wijziging van de begroting van baten en lasten  2019 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 15 januari 2019 om: 

 
1. Een krediet van € 289.000,00 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van 

ledverlichting op het sportpark van den Wildenberg; 
2. De lasten van het krediet te dekken met een huurverhoging voor de verenigingen; 
3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
Uitgaande van de investering van € 289.000,00, een rente van 2% en afschrijving via de 
annuïteitenmethode bedragen de kapitaallasten: 
€ 289.000,00 x 0,05122044 =    € 14.803,00 
Rente 2% is € 289.000,00 x 2% is    €   5.780,00 
Afschrijving:      €   9.023,00 
 
Zoals in het besluit aangegeven worden de lasten van dit krediet doorberekend aan de 
verenigingen en is daarmee budgettair neutraal. 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit. 
 
 

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2019 
  

     nr. omschrijving  dekking  saldo  saldo 

   
begroting  onvoorzien  

     

 
Begin saldo  

 
-54.739,60 71.400,00 

     1. Effect september circulaire  
 

-94.711,00 0,00 

 
en verwerken amendementen 

   

 
Dekking tekort  awr 149.450,60 0,00 

     2. Beschikbaar stellen budgettair neutraal 0,00 0,00 

 
budgetten en kredieten  

   

     3. Aanschaf duo bakken  budgettair neutraal 0,00 0,00 

   4. Verhogen geldlening  
   

 
Stichting Sporthal de Wissel  budgettair neutraal 0,00 0,00 

     5. Beeld Ireen Wust ten laste reserve 0,00 0,00 

     6. Overhevelen budgetten 
   

 
van 2018 naar 2019 budgettair neutraal 0,00 0,00 

     7. Led verlichting sportpark budgettair neutraal 0,00 0,00 



     

     

 
Subtotaal na de raad van 15.01.2019 

  

 
tot en met de 7e wijz. 

 
0,00 71.400,00 
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