
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2014 5

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 

PROG05 Welzijn 4610001 Doorb kap.lstn afsch 2.464,00 13.358,00 0,00 15.822,00
PROG05 Welzijn 4610003 Doorb kap.lstn rente 12.340,05 1.489,00 0,00 13.829,05

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -2.026.380,00 0,00 -14.847,00 -2.041.227,00

Totaal exploitatie 14.847,00 -14.847,00



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

Kostenplaatsen 

KSTPL Kostenplaatsen 4210003 Rente financ.tekort 381.111,58 1.489,00 0,00 382.600,58
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 2.249.657,19 13.358,00 0,00 2.263.015,19
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -4.447.744,25 0,00 -14.847,00 -4.462.591,25

Totaal kostenplaatsen 14.847,00 -14.847,00



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

Reserves 

62330 reserve dekking kap.lasten iinvest. SCAG 4600003 Beschikking reserves 0,00 14.847,00 0,00 14.847,00

Totaal reserves 14.847,00 0,00



Toelichting op de 5e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2014. 
 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 10 december om : 
 
1. In te stemmen met aflossing van de leningen door stichting SCAG vanaf medio 2015, renteloos en in 
10 jaar.  
 
2. In te stemmen met de geschetste systematiek met betrekking tot de overname van de inventaris en de 
dekking van de kapitaallasten door middel van een korting op de subsidie aan stichting SCAG vanaf 2016.  
 
3. In te stemmen met het instellen van de dekkingsreserve 'inventaris stichting SCAG'.  
 
4. De financiële consequenties van de beslispunten 2 en 3 te verwerken in de begroting 2013.  
 
 
In deze 5e wijziging van de begroting 2014 worden de kapitaallasten geraamd als gevolg van het besluit om de 
inventaris over te nemen. 
 
 
In de 12e  begrotingswijziging 2013 wordt de overname van de inventaris geraamd tegen een boekwaarde van  
€ 37.227,00. 
Omdat dit bedrag niet wordt betaald aan Stichting SCAG maar in mindering wordt gebracht op de uitstaande 
geldleningen wordt de openstaande geldlening met dit bedrag verlaagd. 
 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
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