
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2014 3

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 10 december 2013

De griffier De voorzitter

H.M. van ´t Westeinde Mevr. M.G. Rijsdorp



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

Exploitatie 

PROG04 Beheer ruimte 4610002 Doorb kaplstn xt afs 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -2.026.380,00 0,00 -170.000,00 -2.196.380,00

Totaal exploitatie 170.000,00 -170.000,00

Kostenplaatsen

KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 2.249.657,19 170.000,00 0,00 2.419.657,19
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -4.447.744,25 0,00 -170.000,00 -4.617.744,25

Totaal kostenplaatsen 170.000,00 -170.000,00



Investeringen 

K07020002 Uitvoeringsprogramma GVVP 4333222 Verkeersmaatr. etc. 0,00 168.300,00 0,00 168.300,00
K07020002 Uitvoeringsprogramma GVVP 4333231 1% Regeling 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Totaal krediet 170.000,00 0,00

Reserves

62101 algemene weerstandsreserve 4600003 Beschikking reserves 557.729,00 170.000,00 0,00 727.729,00

Totaal reserves 170.000,00 0,00



Toelichting op de 3e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2014. 
 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 10 december om : 
 
1. De beleidsnota GVVP vast te stellen;  
 
2. Uitvoering te geven aan scenario 2 van het uitvoeringsprogramma;  
 
3. In te stemmen met de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma;  
 
4. Ten behoeve van het realiseren van de top 4 maatregelen in 2014 een krediet beschikbaar te stellen 
van € 170.000,00 en dat krediet ineens af te schrijven en te dekken door hiervoor de AWR aan te wenden;  
 
5. Ten behoeve van het realiseren van de maatregelen uit scenario 2 vanaf 2015 in de begroting een 
jaarschijf GVVP op te nemen en de hiervoor benodigde kredieten op basis van het bijbehorende voorstel 
beschikbaar te stellen  
 
In deze begrotingswijziging wordt de raming van het krediet verwerkt en omdat het krediet ineens wordt 
afgeschreven wordt in de exploitatie het bedrag geraamd aan afschrijving van € 170.000,00 en voorts de 
dekking van deze last uit de algemene weerstandsreserve 
 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en- besluit 
 
 


	Voorblad begrotingswijziging 2014 3e wijz GVVP 
	Blad1

	3e wijziging begroting 2014
	Toelichting op de 3e wijziging GVVP 

