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Agendapunt: 

Zaaknummer: 2017-008358 

 

Onderwerp 

Raadsvoorstel en-besluit tot vaststelling van de Programmabegroting 2018 

 

 

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 

4 oktober 2017 7  november 2017 Programma-

begroting 2018 

Begroting in 

kort Bestek 

2018 

Bijlagenboek 2018 

1
e
 en 2

e
 wijziging van de begroting 

2018 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

 

0. Samenvatting 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft uw raad de ontwerp 

Programmabegroting 2018, met de daarbij behorende stukken, aangeboden op vrijdag 15 september 

j.l. 

 

De begrotingsstukken zijn ondergebracht in een tweetal boekwerken met de volgende inhoud: 

 

Boek 1: Programmabegroting 2018; 

Boek 2: Bijlagen, behorende bij de begroting 2018. 

 

Voorts hebben wij u een Begroting in Kort Bestek 2018 toegestuurd. 

De Programmabegroting is de begroting ten behoeve van de raad, die deze dient vast te stellen. 

 

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 

Conform artikel 190 van de gemeentewet biedt het college jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191, 

eerste lid, bedoelde vaststelling, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de 

gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar 

volgende jaren. 

Artikel 191, eerste lid, stelt dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor zij dient. 

 

2. Wat willen we bereiken? 

De Programmabegroting is een van de documenten die jaarlijks wordt uitgebracht in het kader van 

de planning- en controlcyclus.  

Naast de uitgangspunten zoals vastgelegd in het bestuursakkoord en het collegeprogramma, biedt 

ook de Voorjaarsnota nadere kaders voor de begroting. Daarnaast hebben we de gebruikelijke 

prognoses gehanteerd voor aantallen inwoners, woningen, leerlingen, loon- en prijsontwikkelingen, 

rentepercentages, gemeentelijke belastingen en heffingen.  

 

. 
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Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, besteden we in de jaarlijkse begroting extra aandacht aan 

speerpunten van beleid in de verschillende programma's. Onder speerpunten verstaan we 

belangrijke ontwikkelingen die de reguliere of dagelijkse gang van zaken overstijgen. Deze 

speerpunten komen per programma terug. 

Per programma vindt u verder een beschrijving van: 

• De ingevulde verplichte beleidsindicatoren; 

• De betrokkenheid van de verbonden partij; 

• Een totaal overzicht van de baten en lasten. 

 

In de financiële begroting vindt u er programma  verder een beschrijving van: 

• de begrotingscijfers 2018 per begrotingspost met een toelichting op de lasten en baten; 

• meerjarenbegroting met toelichting; 

• de beleidsintensiveringen; 

• een overzicht van mutaties in reserves per programma; 

• een overzicht van incidentele baten en lasten per programma. 

 

3. Wat gaan we daarvoor doen? 

Per programma is aangegeven wat we ervoor gaan doen en per programma is ook aangegeven 

waarvoor we extra geld beschikbaar willen stellen (beleidsintensiveringen). 

 

4. Wat mag het kosten? 

Zoals bekend dient ons college de door uw raad vastgestelde begroting 2018 aan Gedeputeerde 

Staten in te sturen vóór 15 november 2017. Door uw raad te nemen besluiten tot wijziging van de 

begroting kunnen zowel plaats vinden in de begrotingsvergadering als in een raadsvergadering op 

een later tijdstip. 

 

1
e
 Begrotingswijziging  

 

In de 1
e
 wijziging van de begroting worden de financiële consequenties van de september circulaire 

van het rijk verwerkt. Per saldo levert de algemene uitkering voor 2018 een voordeel op van  

€ 71.013,00. 
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De financiële consequenties van de septembercirculaire 2017 zijn samengevat de volgende: 

 

 2018 2019 2020 2021 

     
Nieuwe raming o.b.v. sept. circulaire 

2017 

18.842.057 20.325.169 20.761.200 21.128.649 

     
Verschil met geraamd o.b.v. 

meicirculaire  67.291 -1.723 -15.547 -29.557 

 

     

Verlagen uitgavenposten taakmutaties 3.722 3.722 3.754 3.907 

     

Gevolg voor financieel resultaat 71.013 1.999 -11.793 -25.650 

 

 

Als gevolg van de septembercirculaire wordt 2018 positief bijgesteld en de jaren 2020 en 2021 

beperkt negatief bijgesteld. 

De meerjarenbegroting sluit, na verwerking van de septembercirculaire, met de volgende saldi: 

 

Gevolgen voor meerjarenbegroting 2018 2019 2020 2021 

Uitkomst meerjarenbegroting 78.176 208.654 311.892 389.914 

Invloed begrotingsresultaat 

septembercirculaire 71.013 1.999 -11.793 25.650 

Nieuwe uitkomst meerjarenbegroting  149.189 210.653 300.099 364.264 

 

 

Uitkeringen sociaal domein 
Ook de drie integratie- uitkeringen zijn aangepast. 

 

Mutaties sociaal domein september 

2017 2018 2019 2020 2021 

Decentralisatie AWBZ naar de WMO -42.738 -49.401 -69.617 -49.464 

Decentralisatie jeugdzorg  -26.336 -12.839 -17.152 -12.844 

Decentralisatie Participatiewet 0 0 20.057 -19.301 

Totaal mutaties  -69.074 -62.240 -66.712 -81.609 

 

Conform bestaand beleid worden de mutaties budgettair neutraal verwerkt. 
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2
e
 wijziging van de begroting 2018 

 

In deze 2
e
  wijziging van de begroting worden de lasten van het nieuwe beleid overgeheveld naar de 

diverse programma's en producten en worden de nieuwe budgetten en de nieuwe kredieten 

(autorisatiebesluit) beschikbaar gesteld. 

 
Aangezien een wijziging van de begroting alleen betrekking kan hebben op de geraamde baten en 

lasten dient uw raad ook te besluiten met betrekking tot door te voeren mutaties op balansposten, 

zoals het beschikbaar stellen van gelden voor nieuwe kapitaaluitgaven en het beschikken over de 

reserves en de voorzieningen. 

Dit is de zogenaamde autorisatie (oftewel machtiging tot het realiseren) van balansmutaties. 

Die mutaties kunnen slechts worden gerealiseerd tot de bedragen die uw raad heeft vastgesteld. 

Bij dit voorstel is dan ook een ontwerpbesluit gevoegd, waarin dit nader wordt geregeld. Middels dit 

besluit wordt de relatie gelegd tussen de investerings- en financieringsbeslissing en de daaruit 

voortvloeiende baten en lasten in het begrotingsjaar 2018. 

 

In het activiteitenplan 2018 – 2021 zijn nieuwe investeringen opgenomen en daarnaast zijn er hogere 

exploitatie-uitgaven meegenomen.  

In de begroting 2018 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid: 

In hoofdstuk 4 van de Programmabegroting is een overzicht opgenomen van de lasten van het 

nieuwe beleid. 

 

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel € 1.084.600,00 

 

Het bedrag van € 1.084.600,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve sociaal domein voor  

€ 250.000,00 en het restant van de incidentele lasten in de exploitatie ad € 834.600,00 wordt 

eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve (awr) 

 

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting. 

 

Lasten van het activiteitenplan investeringen € 111.958,00 

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel €       649.748,00 

Totaal lasten activiteitenplan t.l.v. begrotingsruimte  € 761.706,00 

 

Van de lasten van het activiteitenplan investeringen komt een bedrag van € 9.958,00 ten laste van de 

reserve onderwijshuisvesting en het restant ad € 102.000,00 komt ten laste van de algemene 

middelen. Ook het bedrag van  € 649.748,00 komt ten laste van de algemene middelen. 

 

Zoals gebruikelijk maakt een voorstel tot beschikbaarstelling van een aantal (kapitaal) kredieten deel 

uit van de begrotingsstukken. Dit stuk bevat uitgaven die, naar onze mening, zonder afzonderlijk 

raadsvoorstel tegelijk met de vaststelling van de begroting kunnen worden beschikbaar gesteld c.q. 

geautoriseerd. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit 

raadsvoorstel. 
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Naast de meegenomen investeringen met budgettaire consequenties, hebben wij tevens een aantal 

andere investeringen voor 2018 meegenomen in het overzicht, dat behoort bij het bij dit voorstel 

gevoegde ontwerpraadsbesluit, waarvan op een andere wijze in de dekking wordt voorzien. 

Dekking van deze investeringen is voorzien middels aanwending van reserves en/of voorzieningen. 

Dit wordt in het overzicht ook als zodanig aangegeven. 

 

5. Communicatie en participatie / inspraak 

Niet van toepassing. 

 

6. Vervolgtraject besluitvorming 

Niet van toepassing. 

 

7. Fatale beslisdatum 

Conform artikel 191, lid 2 dient de begroting in ieder geval vóór 15 november van het jaar 

voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten toegestuurd te 

worden. 

 

8. Voorstel 

Wij stellen u voor om achtereenvolgens over te gaan tot: 

I. vaststelling van de Programmabegroting 2018/Meerjarenbegroting 2018-2021; 

II. vaststelling van de 1
e
 wijziging van de begroting als gevolg van de financiële consequenties van 

de septembercirculaire; 

III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van de voor 2018 geplande 

activiteiten; 

 b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de gemeentebegroting 

2018 te wijzigen (2
e
 begrotingswijziging). 

 

burgemeester en wethouders van Goirle 

 

 

 

 

Mark van Stappershoef, burgemeester 

Janke Bolt, loco-secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2017; 

 

gelezen het advies van de brede commissie van 11 oktober  2017; 

 

gelet op de Gemeentewet; 

 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

 

I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2018/Meerjarenbegroting 2018-2021; 

II. tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2018 waarin verwerkt de financiële 

consequenties van de septembercirculaire; 

III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van de voor 2018 geplande 

activiteiten; 

b.  voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de gemeentebegroting 

2018 te wijzigen (2e begrotingswijziging). 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 november 2017, 

 

          , de voorzitter 

 

 

 

          , de griffier 
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Bijlage bij het raadsbesluit in verband met de vaststelling van de begrotingsstukken 2018 

 

 

Overzicht als bedoeld onder III sub a van het raadsbesluit van 7-11-2017 

 

I. Op te nemen in de 2
e
 begrotingswijziging en in het autorisatiebesluit 

 

Taakveld  Krediet Kapitaallasten  

2.1. Verkeer en vervoer    

 a. Uitvoering GVVP 2018 €            75.000 €             4.500  

     

 b. Wegen, straten en pleinen    

 *Infrastructuur, uitvoering €       1.162.000 €           69.720  

 *Aanvullende maatregelen infraplan €          200.000 €           12.000  

     

 c. Vervanging toegangssysteem 

parkeergarage 

€            15.000 €             1.800  

     

 d. Openbare verlichting     

 Jaarschijf 2018 €         123.000 €             7.380  

     

4.2. Onderwijshuisvesting    

 OHP 2018:    

 a. Sanering asbesthoudende kozijnen 

vensterbanken Mill Hill 

€             3.850 €                    0 # 

 b. Verbetering binnenklimaat brede 

school, Frankische Driehoek 

€           16.790 €                    0 # 

 c.1
e
 inrichting onderwijsleerpakket  

leerling groepen den Bongerd 

€            29.000 €                    0 # 

 d. Aanvulling taalklas €              6.000 €                    0 # 

     

5.5. Cultureel  erfgoed    

 Vervanging materialen SCAG €          39.000 €                    0 * 

     

5.7 Groen    

 Vervanging speeltoestellen €           55.000 €             6.600  

     

7.2. Riolering    

 a. Vernieuwen riolering, uitvoering €       1.299.000 €                    0 & 

 b. Vervanging gemalen, drukriolering 

randvoorzieningen  

€             96.000 €                    0 & 

 Totaal investeringen en meegenomen 

lasten 

€     3.119.640 €           102.000  
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Legenda 

op-

merkingen: 

    

# Dekking van de lasten vindt plaats uit de 

reserve huisvesting onderwijs 

   

* Lasten worden doorberekend    

& Dekking vindt plaats uit het rioolrecht    

     

     

 
 

II. Meegenomen activiteiten ( exploitatie) 

 

Taakveld  Exploitatie Exploitatie  

  Incidenteel Structureel  

Diverse  Uitbreiding van de formatie    

taakvelden a. Uitbreiding van de formatie   €           255.000  

 b. Uitbreiding van de formatie  €           257.000  

 andere dekking   - €        257.000  

 c. Uitbreiding van de formatie    

 incidenteel  €           128.000  % 

 d. Bijkomende kosten vanwege de     

 uitbreiding van de formatie   €           75.000  

     

0.1  a. Goolse democratie  €             27.000  % 

 b. Gemeenteraadsverkiezingen  €             31.000  % 

 c. Website gemeenteraad €               5.500  % 

 d. Formatie van de griffie   €          9.840  

     

0.4. Overhead    

 a. Diverse zaken zaakgericht werken  €           183.100  % 

 b. Structureel beheer business case 

vergunningen  

 €            14.000  

 c. Plaatsonafhandelijk werken  €            15.000  

 d. Zoekmodule C-content  €              5.000  

 e. Papierloos werken  €              7.000  % 

 f. Adviezen vanwege de WNRA €            15.000   

     

0.61 Belastingen   €             25.000 % 

     

2.1 Verkeer en vervoer    

 a. Beheer onverharde wegen  €             20.000  

 anders structureel gedekt   - €          20.000  

 b. Onderzoek fietspad Riel-Gilze €          25.000  % 
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3.4. Economische promotie     

 a. City marketing/promotie   €             10.000  

 b. Budget NK Streetrace   €               2.000  

 c. Wandel- en fietsroutestructuren €          15.000  % 

     

4.3. Onderwijsbeleid  en leerlingzaken     

 a. Taalschool/taalklas  €             40.000  

 ten laste van rijksmiddelen   -€           40.000  

 b. Taalpunt   €             15.000  

 c. Marietje Kessels €          48.000  % 

     

5.1. Sportbeleid en activering     

 a. Sjors Sportief/Sjors Creatief  €               6.000  

 b. Combinatiefuncties  €             59.908  

     

5.2. Sportaccommodaties    

 a. Onkruidbestrijding sportterreinen   €             25.000  

 b. Onderzoek zwembad  €          15.000  % 

     

5.7. Openbaar groen en (openlucht) recr.    

 Groot onderhoud in groen  €          65.000  % 

     

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie    

 a. Aandacht voor basiskracht   €            75.000  

 b. Buurtbemiddeling  €          10.000  % 

     

6.5. Arbeidsparticipatie     

 Begeleiding werkgroep opvang 

vluchtelingen  

 €             50.000  

     

6.71. Maatwerkvoorziening 18+    

6.72. Maatwerkvoorziening 18-    

 a. Extra budget algemene voorzieningen 

sociaal domein  

€           250.000  * 

 b. Big data en sociaal domein  €            72.500  % 

     

7.1. Volksgezondheid    

 a. Leefstijlinterventie €            17.500          % 

 b. Persoonlijke gezondheidscheck €            20.000  % 

     

8.3. Wonen en bouwen     

 Omgevingsvisie  €           150.000  % 
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Diverse  Cyclisch onderhoud 

gemeentegebouwen 

€           222.000  & 

     

 Totaal meegenomen lasten exploitatie €       1.306.600 €        649.7478  

     

% dekking vindt plaats door aanwending 

van de algemene weerstandsreserve 

   

* dekking vindt plaats door aanwending 

van de reserve sociaal domein  

   

& dekking vindt plaats door aanwending 

van de voorziening onderhoud 

gemeentegebouwen 

   

 

  

 

 

 


