
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2017 11

De raad van bovengenoemde gemeente

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 7 maart  2017

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef



Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Objectsoort Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe
nummer soort begroting dering dering begroting

_4 Overhead 4380030 Uitbestede werkzh Kostenplaats 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
_4 Overhead 4380044 Licenties Kostenplaats 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
_4 Overhead 4380066 Advieskosten Kostenplaats 0,00 10.350,00 0,00 10.350,00
_4 Overhead 4380999 Ov goed en diensten Kostenplaats 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

_10 Mutatie reserves 8710001 Beschikking reserves Kostenplaats -5.774.041,00 0,00 -29.450,00 -5.803.491,00

totaal exploitatie 29.450,00 -29.450,00



Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Objectsoort Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe
nummer soort begroting dering dering begroting

610002 algemene weerstandsreserve 4710002 Beschikking reserves Interne order 0,00 29.450,00 29.450,00

totaal reserves



 
Toelichting op de 11e wijziging van de begroting van baten en lasten  2017 
 
 
De raad heeft in haar vergadering van 7 maart   besloten om : 
 
1. Het college een budget beschikbaar te stellen van € 29.450,00 ten behoeve van de incidentele 
lasten van de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten en 
dekking te laten plaatsvinden uit de Algemene Weerstandsreserve.  
 
 
2. De structurele lasten van € 26.100,00 voor informatiebeveiliging op te nemen in de 
meerjarenbegroting vanaf het begrotingsjaar 2018.  
 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
 

     Overzicht van de begrotingswijzigingen 2017 
  

     nr. omschrijving  dekking  saldo  saldo 

   
begroting  onvoorzien  

     
 

Begin saldo  
 

-112.955,00 69.600,00 

     1. Effect september circulaire  
 

245.890,00 0,00 

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

 
budgetten en kredieten  

   
     3. Overheveling van  ten laste van de  

  

 
budgetten van 2017 naar 2018 

reserve 
overgehevelde  0,00 0,00 

  
budgetten  

  
     4. Krediet openbare ruimte ten laste van de  -2.860,00 0,00 

 
bij school de Vonder  begrotingsruimte  

  
     5. Gebouwenbeheerplan  ten laste van de  

  
  

begrotingsruimte  -8.400,00 0,00 

     6. Voorbereidingskrediet ten laste van de  
  

 
uitwerken scenario's CC AWR 0,00 0,00 

     7. Duurzaamheidsbeleidsplan ten laste van de  -30.000,00 0,00 

  
begrotingsruimte  

  

  

 
 

  



 
 
8. Grondstoffenbeleidsplan  binnen taakveld  

  
  

afval  0,00 0,00 

     9. 1e Inrichting taalklas ten laste van de  
  

  

reserve 
huisv.onderwijs 0,00 0,00 

     10 Uitvoeringskredieten  ten laste van de  
  

 
Turnhoutsebaan  reserve  0,00 0,00 

     11. Informatiebeveiliging  ten laste van de  
  

  
reserve  0,00 0,00 

     
 

Sub-totaal na de raad van 7 maart 2017     

 
tot en met de 11e wijz. 

 
91.675,00 69.600,00 
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