
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2019 9

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 18 juni   2019

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef



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

nummer soort begroting dering dering begroting 

Exploitatie 

THEMA1.2 Onderwijs 4730001 Afschrijvingen 450.346,26 69.537,00 0,00 519.883,26

THEMA1.2 Onderwijs 4740001 Toeger rente kapwerk 223.197,41 10.985,00 0,00 234.182,41

THEMA5.1 Algemene dekkingsmiddelen 8710001 Beschikking reserves -4.204.292,60 0,00 -80.522,00 -4.284.814,60

Totaal exploitatie 80.522,00 -80.522,00

Kredieten 

P05420018 1e inr 24e groepsruimte Den Bongerd 4320030 Inventaris 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

P05420019 1e inrichting 9e groepsruimte Open Hof 4320030 Inventaris 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00

P05420020 Noodlokalen den Bongerd 4320007 Nieuwbouw gebouwen 0,00 390.165,00 0,00 390.165,00

P05420021 Noodlokaal Open Hof 4320007 Nieuwbouw gebouwen 0,00 130.060,00 0,00 130.060,00

Totaal kredieten 549.225,00 0,00

Reserves

620017 reserve huisvesting onderwijs 4710002 Beschikking reserves 0,00 80.522,00 0,00 80.522,00

Totaal reserves 80.522,00 0,00



 
Toelichting op de 9e wijziging van de begroting van baten en lasten 2019 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 18 juni  2019: 
 

1. een krediet ad € 520.225,00 (incl. BTW/incl. bijkomende kosten) beschikbaar te stellen 

ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de basisscholen Open Hof en Den 

Bongerd met vier groepsruimten;  

2. een krediet ad € 29.000,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van eerste 

inrichting voor de 24e
 groepsruimte van basisschool Den Bongerd en de 9e

 

groepsruimte van basisschool Open Hof;  

3. de gemeentebegroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
 
Wat betekent dat financieel? 

 

Dekking 
kapitaallaste
n  

In de gemeentebegroting 2019 zijn geen financiële middelen voor de gevraagde voorziening 
opgenomen. Bij de voorbereiding van de begroting waren de urgentie en de omvang van de  
benodigde tijdelijke huisvesting nog onvoldoende in beeld. Dit is inmiddels wel het geval. Op basis 
van de resultaten van het aanbestedingstraject bedragen de bouwkosten € 520.225,00 (incl. 
BTW/incl. bijkomende kosten). Zie bijlage 4 bij dit advies. Op basis van vermeld traject is de huur- 
met de koopoptie vergeleken. Vastgesteld is dat de koopoptie voor de gemeente het voordeligst 
is.   
Het betreft hier structurele kosten. De kapitaallasten van deze voorziening bedragen in het 1e jaar   
€ 78.008,00, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 7 jaar (gerelateerd aan de 
instandhoudingstermijn van de noodlokalen), een rentepercentage ad 2% (lineair) en rekening 
houdend met een restwaarde van € 47.000,00. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 
huisvesting onderwijs, die daartoe voldoende financiële ruimte biedt.  

  
Naam school  Aantal lokalen  Afschrijv.termijn  Afschrijving  Rente  Kapitaallasten  

b.s. Open Hof              1              7  €  16.901,00  €     2.601,00  €  19.502,00  
b.s. Den 

Bongerd  
           3              7  €  50.702,00  €     7.804,00  €  58.506,00  

Totalen              4    €  67.603,00  €  10.405,00   €  78.008,00  

  
Zoals eerder in dit voorstel vermeld, dient ook de eerste inrichting onderwijsleerpakket en 
meubilair voor de beide basisscholen te worden uitgebreid. In eerste aanleg betreft dit de eerste 
inrichting voor de 24e

 groepsruimte van basisschool Den Bongerd en de 9e
 groepsruimten van 

basisschool Open Hof. Ook hier gaat het om het structurele kosten. De kosten hiervan bedragen 
ad € 14.500,00 per groepsruimte, of wel totaal € 29.000,00 (incl. BTW). De kapitaallasten van deze 
voorziening bedragen in het 1e jaar € 2.514,00, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 15 jaar 
en een rentepercentage ad 2% (lineair). Hier wordt een afschrijvingstermijn ad 15 jaar gehanteerd, 
omdat vermelde eerste inrichting óók na de verwijdering van de noodlokalen in de school in 
gebruik blijft. Ook deze kosten kunnen uit vermelde reserve worden gedekt.  

  

 



Naam school  Aantal 1e inricht.  Afschrijv.termijn  Afschrijving  Rente  Kapitaallasten  

b.s. Open Hof              1              15  €    967,00  €   290,00  €  1.257,00  
b.s. Den 

Bongerd  
           1              15  €    967,00  €   290,00  €  1.257,00  

Totalen              2    € 1.934,00  €   580,00  €  2.514,00  

  
De kapitaallasten worden ten laste worden gebracht van:   
Taakveld: 4_2 Onderwijshuisvesting.   
Kostenplaats: 64200007 (openbaar basisonderwijs) / 54200008 (bijzonder basisonderwijs).  

  

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit. 
 

   

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 

     

8. krediet sloop de Wildert budgettair neutraal 0,00 0,00 

     

9. noodlokalen Den Bongerd  kapitaallasten ten    

 en Open Hof  laste van de reserve  0,00 0,00 

     

10. 1e Burap 2019 tekort van  2.214.733,00 0,00 

  dekking uit AWR 
-

2.214.733,00  
     



 

 

 

11. Jaarrekening 2018  tekort 671.686,00 0,00 

  dekking uit de awr -671.686,00  

     

 Subtotaal na de raad van 02.07.2019   

 tot en met de 11e wijz.  0,00 71.400,00 
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