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1. Inleiding  
 

Voor u ligt het Financieel Tussenbericht over 2013. 
 
In 2013 is gekozen voor één Burap via een presentatie aan de gemeenteraad en de vaststelling van de daarbij 
behorende begrotingswijziging. 
Voorts is gekozen voor een Financieel Tussenbericht dat in de gemeenteraad van december wordt vastgesteld 
zonder behandeling in de commissies. 
 
In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met periode 43; de peildatum is 1 november 
2013. Over de uitvoering van beleid zal verantwoording over 2013 worden afgelegd in het jaarverslag en de 
jaarrekening. 
 
De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht betekent een nadeel  van 4 337.658,00 dat als volgt per 
programma is opgebouwd: 
 
Uitkomst programma 1     4      52.600,00  N 
Uitkomst programma 2 4      13.500,00  N 
Uitkomst programma 3     4                0,00   
Uitkomst programma 4     4     100.900,00 N 
Uitkomst programma 5     4      81.413,00  V 
Uitkomst programma 6     4    279.454,00  V 
Sub-totaal      4    193.867,00  V 
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien   4    531.525,00  N 
Uitkomst Financieel Tussenbericht    4    337.658,00  N 
 
 
De voornaamste verschillen worden veroorzaakt door de Programma's 1 Bestuur, 
4 Beheer ruimte, 6 Burgers en de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 
 
Bij Programma 1 wordt het nadeel voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten van voormalig personeel en 
kosten voor juridische adviezen. 
Bij Programma 4 wordt het nadeel voornamelijk veroorzaakt door te verwachten minder bijdragen van de 
provincie voor de reconstructie van wegen, het hogere budget voor elementverhardingen en de aanleg van  
parkeervakken bij Aanstede. Daartegenover staat een netto voordeel van 4 50.000,00 voor meer opbrengst 
leges bouwvergunningen. 
Bij Programma 6 wordt het voordeel voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage van het rijk voor het 
WWW-I-deel en zijn diverse uitgaven in het kader van de WMO achter gebleven bij de ramingen.  
Bij de algemene dekkingsmiddelen wordt het nadeel voornamelijk veroorzaakt door de per saldo hogere 
salarislasten ad 4 180.000,00 en voorts is er een stelpost meegenomen van 4 380.000,00 omdat de 
algemene dienst voor dit bedrag wordt belast omdat er in 2013 minder is toegerekend kunnen worden aan de 
grondexploitaties en de kapitaalwerken. 
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Het nadeel wat nu gepresenteerd wordt is grotendeels van incidentele aard. Mutaties in de ramingen die 
structureel van aard zijn, zijn grotendeels in de begroting 2014 en de meerjarenbegroting reeds meegenomen. 
 
Het voordelig saldo van de begroting 2013 inclusief de uitkomst van de Burap 2013 en de andere 
begrotingswijzigingen bedraagt 4 179.677,00 zodat wordt afgekoerst op een voorlopig nadelig 

rekeningresultaat van 4 157.981,00.  
De laatste jaren is in de periode tussen het opmaken van het Financieel Tussenbericht en het verschijnen van de 
jaarrekening steeds sprake geweest van onderuitputting van budgetten. Wanneer deze tendens zich ook thans 
voordoet verwachten wij bij de jaarrekening een positiever resultaat te kunnen melden. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Goirle, 
November 2013
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2.1. Programma 1  Bestuur 
 

Bestuursorganen (B&W e.d.) 

 

Bestuursorganen, ondersteuning 
Advieskosten 
In 2013 is een budget geraamd van 4 5.240,00 voor kosten voor burgeronderzoek en de 
klanttevredenheidsonderzoeken. Op deze post worden o.a. geboekt de kosten voor waarstaatjegementen.nl. 
In 2013 zijn hier geen kosten voor geweest. Het budget kan daarom met 4 5.000,00 afgeraamd worden. 
 
Aandeel kostenplaats voormalig personeel 
De gemeente is eigen risicodrager ingevolge uitkeringslasten bij onvrijwillige werkeloosheid (WW), WAO, WIA, 
en bij een samenloop van WW en WAO. Als gevolg hiervan komen de uitkeringslasten in deze situaties volledig 
voor rekening van de gemeente. In het verleden zijn als gevolg hiervan een 3-tal verplichtingen ontstaan voor 
het betalen van uitkeringskosten aan voormalig personeel.  
In de begroting is hiervoor een budget geraamd van 4 43.400,00. Omdat een tweetal verplichtingen zijn komen 
te vervallen kan het bedrag verlaagd worden met 4 22.000,00. 
Daarnaast is rekening gehouden met wachtgeldverplichtingen van een voormalig personeelslid. In de begroting 
2013 is er van uitgegaan dat die persoon het grootste gedeelte aan inkomen zelf zou generen zodat er in de 
begroting een last staat geraamd van 4 12.000,00. 
Op basis van de echte last in 2012 en de te verwachte last in 2013 dient een bedrag van 4 45.000,00 
bijgeraamd te worden. Per saldo is er een last van 4 23.000,00. 
 
Representatie bestuur 
Representatie/vergaderkosten  
Door zuinig in te kopen wordt in 2013 4 8.000,00 afgeraamd. 
 

Juridische dienstverlening 

 
Commissie voor bezwaarschriften  
Advieskosten 
Er zijn dit jaar weinig bezwaarschriften binnengekomen. Daardoor kan van het budget voor advieskosten ad  
4 10.000,00 afgeraamd worden. 
 
Advieskosten  
Advieskosten 
Vanwege juridische bijstand inzake een rechtszaak dient een bedrag van 4 5.600,00 bij geraamd te worden. 
 

Personeel- en organisatiebelangen 
 
Arbo ziekteverzuim  
Advieskosten  
Er zijn dit jaar extra kosten voor interventie. Daarom dient er 4 5.000,00 bijgeraamd te worden. 
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Arbeidsvoorwaarden/rechtspositieregeling  
Advieskosten  
In 2013 liepen/ lopen er juridische zaken met betrekking tot personeel waarbij ondersteuning van een advocaat 
nodig is. De kosten voor deze ondersteuning vallen hoger uit, vanwege langlopende procedures. Het budget 
dient met 4 25.000,00 verhoogd te worden. 
 

Informatie en automatisering  

 

Automatisering  
Licenties 
Huur diversen 
Overige goederen en diensten 
De ramingen hebben betrekking op administratieve overboekingen die budgettair neutraal zijn.. 
 

Huisvesting gemeentelijke apparaat 
 
Exploitatie gemeentehuis 
 
Kantoormachines 
Het budget voor kantoormachines dient verhoogd te worden vanwege o.a. de aanpassing van de B&W kamer in 
het kader van de regionaal crisisplan. 
 
Telefoon-telefax 
Het budget voor telefoonkosten dient verhoogd te worden op basis van de uitgaven tot en met oktober. 
 
Resumé programma 1 
* advieskosten bestuursondersteuning     4     5.000,00 V 
* salarislasten voormalig personeel     4   23.000,00 N 
* lagere lasten representatie         4     8.000,00 V 
* lagere lasten advieskosten ondersteuning cie. bezwaarschriften  4   10.000,00 V 
* hogere lasten algemene adviezen     4     5.600,00 N 
* hogere lasten advieskosten arbodienst     4     5.000,00 N 
* hogere lasten advieskosten rechtspositionele regelingen  4   25.000,00 N 
* hogere lasten kantoormachines gemeentehuis    4   10.500,00 N  
* hogere lasten telefonie       4     6.500,00 N   
* overige mutaties kleiner dan 4 5.000,00    4     3.900,00 N 
Totaal resultaat programma 1:      4  52.600,00  N 
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2.2. Programma 2  Openbare orde en veiligheid 

 

Veiligheid 

 
Regionale brandweer 
Doorberekende goederen/diensten  
In de begroting is rekening gehouden met een te verwachte lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio omdat in de 
begroting 2013 van de Veiligheidsregio is uitgegaan van te hoge stijgingen van de lonen en de prijzen. 
De lagere lasten worden echter eerst verwacht in 2014 bij de vaststelling 2013 van de jaarrekening van de 
Veiligheidsregio. 
 
Resumé programma 2 
* correctie lagere bijdrage GR Veiligheidsregio    4  13.500,00 N 
Totaal resultaat  programma 2:      4  13.500,00 N 

2.3. Programma 3  Ontwikkeling ruimte 

 

Ruimtelijk beleid 

 

Idop Riel 
Advieskosten  
Bij de overheveling van het restant budget voor Idop Riel is in 2011 abusievelijk vergeten het ontvangen 
subsidiebedrag niet mee te nemen naar 2012. 
Dit subsidie is toen verwerkt in het saldo van de jaarrekening  2011 en gestort in de AWR. 
Gelet daarop wordt nu dit bedrag alsnog geraamd in 2013 en gedekt uit de AWR. 

 
Resumé programma 3 
* advieskosten iDOP Riel      4    58.355,00 N 
Totaal programma 3       4     58.355,00 N 
Ten laste van de AWR       4     58.355,00 V 
Totaal resultaat programma 3:      4              0,00  
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2.4. Programma 4  Beheer ruimte 

 

Groen  

 

Gemeentewerf/Fokmast  
Overige goederen en diensten 
Bij het verwijderen van een oude verharding op het voormalige depot aan de Dr. Keijzerlaan is een 
bodemverontreiniging aan het licht gekomen. Om tot een goed saneringsplan te komen dient een indicatief 
onderzoek plaats te vinden om de verontreiniging op een verantwoorde wijze aan te pakken en daarvoor is een 
budget nodig van 4 7.900,00. 
 

Verkeer en vervoer  

 
Parkeren (straten) 
Overige goederen en diensten  
Voor het realiseren van parkeerplaatsen in Aanstede is een extra budget nodig van 4 12.000,00. 
 

Wegen, straten, pleinen en paden 

 
Elementverhardingen 
Uitbestede werkzaamheden  
Overige goederen en diensten  
Als gevolg van veel reparaties in wegen, o.a. veelal op basis van klachten, is voor elementverhardingen een 
extra budget nodig van 4 30.000,00. 
Hiervan wordt 4 25.000,00 geraamd bij uitbestede werkzaamheden en 4 5.000,00 bij overige goederen en 
diensten. 
 
Reiniging van wegen  
Stortkosten 
Het storten van vuil vanwege de reiniging van wegen is in de begroting geraamd op de post riolering en wordt 
gecorrigeerd naar de post reiniging van wegen.  
 
Subsidie in kosten wegen 
Overige inkomensoverdrachten van de overheid niet rijk 
De opbrengst van het subsidie in het kader van GebiedsGerichte Aanpak (GGA) wordt afgeraamd conform de 
ontvangen beschikking. Geraamd is een bedrag te ontvangen subsidie van 4 140.000,00 en in 2013 is 
verantwoord op basis van beschikkingen een bedrag van 4 44.000,00 zodat rekening wordt gehouden met een 
nadelig verschil van 4 96.000,00. 
 
Kunstwerken 
Uitbestede werkzaamheden 
De kosten voor onderhoud aan bruggen en tunnels is ontoereikend gebleken voornamelijk vanwege het herstel 
van betonrot in de wanden van het fietstunneltje. 
Het budget wordt verhoogd met 4 5.000,00. 
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Riolering 

 
Vrijverval riolering 
Stortkosten  
Het budget voor de stortkosten voor de reiniging van wegen wordt in dit financieel tussenbericht overgeheveld 
van riolering naar reiniging van wegen. De lasten en baten en ook de mutaties in de  lasten en baten lopen via 
de egalisatiereserve rioolheffing. 
 

Afvalinzameling 

 
Inzameling afval aan huis 
Uitbestede werkzaamheden  
Het budget voor het inzamelen van afval aan huis is in de primaire begroting 2013 geraamd op  
4 1.050.000,00. Het budget wordt verlaagd met 4 90.000,00 o.a. vanwege het nieuwe contract per 1 
januari 2012 waarbij een nieuwe verrekenmethode wordt gehanteerd. 
 
Inzameling papier, glas, kca 
Uitbestede werkzaamheden  
De verwachting is dat er minder kosten zijn vanwege een lager aanbod van diverse afvalstromen hetgeen o.a. 
ook wordt veroorzaakt door de economische crisis (minder bouw- en sloopafval). 
 
GFT-afval  
Uitbestede werkzaamheden  
Het budget voor het ophalen van gft-afval is in de begroting 2013 te laag geraamd. Daarnaast is er meer 
aanbod van gft-afval vanwege een groeizaam voorjaar. 
 
Glasinzameling (bakken) 
Uitbestede werkzaamheden  
Met ingang van 1 maart 2013 is er een nieuw contract dat gunstiger uitvalt zodat er minder kosten zijn. 
 
Voorziening afvalinzameling 
Beschikking over de voorziening  
De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een 
"gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 
Per saldo wordt de beschikking verlaagd met 4 83.000,00. 
 

Vergunningverlening 

 

Bouwaanvragen BWT 
Uitbestede werkzaamheden 
In de begroting 2013 is een budget geraamd van 4 20.655,00 voor het inhuren van derden voor het toetsen 
van zeer complexe bouwconstructies. In 2013 is budget nauwelijks gebruikt en wordt met 4 15.000,00 
verlaagd. 
 
Opbrengsten bouwvergunningen  
Leges bouwvergunningen  
In de primitieve begroting is een opbrengst leges bouwvergunningen geraamd van 4 300.000,00. 
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Op basis van de verantwoorde opbrengsten wordt deze raming ruimschoot gehaald. De raming wordt verhoogd 
met 4 125.000,00 naar 4 425.000,00. 
In de begroting is voorts een raming opgenomen van 4 75.000,00 als een beschikking over de egalisatiereserve 
opbrengst bouwvergunning. Deze beschikking wordt, gelet op de te verwachte opbrengst niet mee geraamd. 
Per saldo betekent dit een netto-voordeel van 4 50.000,00. 
 
APV 
Leges en rechten  
Ook de overige legesopbrengsten vergunningverlening worden verhoogd. 
Gelet op de inkomsten tot en met oktober wordt de raming verhoogd met 4 7.000,00. 
 

Handhaving  

 

Handhaving BWT 
Uitbestede werkzaamheden  
In 2013 zijn nog uitgaven verantwoord vanwege de actiedag in 2012 voor handhavingwerkzaamheden. 
De raming wordt met 4 7.500,00 verhoogd. 
 
Resumé programma 4 
* onderzoek bodemverontreiniging voormalig depot  4      7.900,00 N 
* aanleg parkeerplaatsen Aanstede     4     12.000,00 N 
* verhoging budget elementverhardingen (reparaties)  4     30.000,00 N 
* lasten reiniging van wegen     4     10.000,00 N 
* lager te ontvangen subsidies reconstructie wegen   4     96.000,00 N  
* onderhoud bruggen, tunnels e.d.    4       5.000,00 N 
* mutaties lasten riolering *     4      10.000,00 V 
* mutaties afval **     4      83.000,00 V 
* adviezen toetsing complexe bouwaanvragen   4      15.000,00 V  
* leges (bouw)vergunningen  ***    4    125.000,00 V 
* leges apv      4        7.000,00 V 
* budget handhavingwerkzaamheden    4        7.500,00 N 
* overige mutaties kleiner dan 4 5.000,00   4        4.500,00 N 
Totaal bruto resultaat programma 4:    4      67.100,00 V 
* voordeel riolering verreken met reserve *   4      10.000,00 N 
*  voordeel afval verrekening met de voorziening **  4      83.000,00 N 
*  voordeel leges bouwvergunningen verrekenen reserve *** 4      75.000,00 N 
Totaal netto resultaat programma 4:    4     100.900,00 N 
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2.5. Programma 5  Welzijn  

 

Jeugd 

 
Kinderopvang  
Kapitaallasten 
Bij de 10e begrotingswijziging 2013 zijn de kapitaallasten geraamd voor de kindfuncties bij de nieuwbouw van  
de scholen Kameleon en bij de Vonder. 
Deze kapitaallasten worden in 2013 niet gerealiseerd en worden afgeraamd, 
Per saldo levert dit een voordeel op van 4 35.959,00. 
 

Onderwijs 

Schoolgebouwen bijzonder onderwijs 
Kapitaallasten 
Bij de 10e wijziging 2013 zijn de kapitaallasten geraamd voor de nieuwbouw van de twee nieuwe scholen 
namelijk Kameleon en de Vonder. 
Deze kapitaallasten worden in 2013 niet gerealiseerd en worden afgeraamd. Ook de correctie van de 
kapitaallasten om te komen tot de halfjaarlijkse lasten wordt gecorrigeerd. Het voordeel ad 4148.281,00  
wordt gecorrigeerd door de lagere beschikking over de reserve huisvesting onderwijs. 
 

Sportterreinen en -accommodaties 

 
Sporthal de Haspel 
Dagelijks beheer en onderhoud  
Omdat de hal meer verhuurd wordt worden er ook hogere kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud. Het 
budget dient daarom met 4 6.000,00 verhoogd te worden. 
 
Huur sportaccommodaties en -terreinen 
Er wordt een meeropbrengst van de verhuur van de Haspel verwacht van afgerond 4 11.000,00. 
 
Maatregelen infectieziekten 
Legionellabeheersing  
Op basis van de huidige stand van zaken is een verhoging van het budget nodig van 4 11.200,00. 
 

Leerlingenvervoer 

 

Leerlingenvervoer 
Vergoeding vervoer leerlingen  
Het servicepunt in Tilburg regelt het contractbeheer voor de hele regio voor het aan de gemeenten opgedragen 
doelgroepenvervoer. De kosten voor het contractbeheer wordt gedekt uit de provinciale bijdrage voor het 
vraagafhankelijk collectief vervoer. Derhalve vindt hier een aframing plaats van de geraamde kosten. Daar 
tegenover staat dat de provinciale bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer bij het regiovervoer lager wordt.  
De te verwachten vervoerskosten zijn nog niet bekend omdat er geen facturen zijn ontvangen voor het nieuwe 
schooljaar.  
 
 
 



 12 

Resumé programma 5 
* lagere kapitaallasten kindfuncties      4    35.959,00 V 
* lagere kapitaallasten onderwijs *     4  148.281,00 V 
*` dagelijks beheer de Haspel     4      6.000,00 N 
* hogere huuropbrengst de Haspel     4     11.000,00 V 
* budget legionella beheersing      4     11.200,00 N 
* lagere lasten leerlingenvervoer      4     18.000,00 V 
* overige mutaties kleiner dan 4 5.000,00    4     29.654,00 V 
Totaal bruto resultaat programma 5     4   229.694,00 V 
Correctie reserve huisvesting onderwijs *     4   148.281,00 N 
Totaal netto resultaat programma 5     4     81.413,00 V 
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2.6. Programma 6  Burgers 

 

WWB en andere uitkeringen 

Het aantal uitkeringsgerechtigden is sterk gestegen de afgelopen maanden, van 236 naar 289 in de eerste 9 
maanden van dit jaar. Bij burap 2013-1 is op basis van de op moment bekende rijksbijdrage een hoger nadeel 
geraamd. In september is een gewijzigd (hoger) budget toegekend, waardoor er nu weer een lager nadeel 
geraamd kan worden. Dit betekent een voordeel voor het WWB-Inkomen van 4 139.600,00. 

 

Sociale werkvoorziening 

De rijksbijdrage voor sociale werkvoorziening is hoger geworden. Dat bedrag wordt volledig doorbetaald aan de 
Diamantgroep.  
 

Collectief vervoer 

Op basis van cijfers tot en met september 2013 zijn de kosten inzake vergoeding collectief vervoer lager. 
De bijdrage van de provincie voor het doelgroepenvervoer is in 2012 al verlaagd. Deze bijdrage wordt nog verder 
verlaagd. Uit die bijdrage wordt ook het servicepunt betaald. (Zie ook bij leerlingenvervoer, waar een aframing 
van de gemeentelijke lasten staat.) Per saldo levert dit een nadeel op van 4 21.750,00. 

 

Huur rolstoelen, scootmobielen etc. 

Er is een nieuwe aanbesteding geweest waardoor er forse inkoopvoordelen zijn geweest.  
Het budget wordt verlaagd met 4 50.000,00. 

 

Woningaanpassingen 

Er zijn geen grote aanpassingen geweest. Er wordt een bedrag van 4 78.000,00 afgeraamd. 
 

Persoonsgebonden budgetten 

Er is meer gekozen voor voorzieningen in natura dan voor persoonsgebonden budgetten. In totaal wordt het 
budget verlaagd met 4 19.500,00. 
 
Resumé programma 6 
* budget wwb-i      4  139.600,00 V 
* collectief vervoer      4    21.750,00 N 
* huur rolstoelen, scootmobielen    4    50.000,00 V 
* woonvoorziening gehandicapten    4    78.000,00 V 
*  persoonsgebonden budgetten    4    19.500,00 V 
* overige mutaties kleiner dan 4 5.000,00   4    14.104,00 V 
Totaal resultaat programma 6     4  279.454,00 V 
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2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien  

 

Beleggingen en liquiditeiten  

Bestemmingsreserves T/O 
 
Toevoeging aan reserves 
Beschikking over reserves 
De mutaties in de reserves hebben betrekking op : 

 

algemene weerstandsreserve 

De mutatie in de algemene weerstandsreserve heeft betrekking op de lagere beschikking van 4 45.800,00 
omdat de post onvoorziene uitgaven in 2013 is afgeraamd. 
Voorts wordt beschikt over de AWR voor de correctie voor het IDOP Riel voor de bijdrage ad 4 58.355,00, zie 
programma 3. Tenslotte wordt beschikt over de AWR voor het nadelig saldo dat resulteert na dit financieel 
tussenbericht ad 4 157.981,00. 
 

reserve egalisatietarieven riolering  

Omdat de uitgaven voor riolering met 4 10.000,00 worden verlaagd, wordt ook de beschikking over de reserve 
met 4 10.000,00 verlaagd. 
 

reserve huisvesting onderwijs  

Door het aframen van de kapitaallasten voor de bouw van de twee scholen wordt de onttrekking uit de reserve 
huisvesting onderwijs met hetzelfde bedrag verlaagd. 

 

reserve egalisatie leges bouwvergunningen  

In de primitieve begroting is een opbrengst leges bouwvergunningen geraamd van 4 300.000,00. 
Op basis van de verantwoorde opbrengsten wordt deze raming ruimschoot gehaald. De raming wordt verhoogd 
met 4 125.000,00 naar 4 425.000,00. 
In de begroting is voorts een raming opgenomen van 4 75.000,00 als een beschikking over de egalisatiereserve 
opbrengst bouwvergunning. Deze beschikking wordt, gelet op de te verwachte opbrengst, niet meer geraamd.  

 

voorziening afvalstoffenheffing  

De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een 
"gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 
Per saldo wordt de beschikking verlaagd met 4 83.000,00. 

 

Gemeentefondsuitkering  

 
Algemene uitkering 
Algemene uitkering voorgaande jaren 
Als gevolg van de septembercirculaire kon de algemene uitkering voor 2013 met 4 13.708,00 bijgeraamd 
worden. Er zijn echter diverse aantallen maatstaven naar beneden aangepast (oa. de WOZ-waarden) waardoor 
zodat de raming van de algemene uitkering 4 53.133 lager uitvalt. Per saldo moet de raming voor de algemene 
uitkering met 4 39.425,00 afgeraamd worden naar 4 18.191.111,00. Deze raming sluit aan bij de 
uitkeringsspecificatie van november 2013. 
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De raming voor algemene uitkering voorgaande jaren moet met 4 18.000,00 afgeraamd worden. Een bedrag 
van ruim 4 8.158,00 komt als gevolg van de septembercirculaire. De rest komt doordat enkele maatstaven 
definitief zijn vastgesteld, o.a. de WOZ-waardes.  
 

Algemene dekkingsmiddelen 

 
Onvoorziene uitgaven  
 
Onvoorzien 
De raming van de post onvoorzien bedraagt in de begroting 2013 4 91.600,00. 
Er is  in de loop van 2013 eenmalig een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven voor een bedrag van  
4 16.000,00 zodat de restant raming 4 75.600,00 bedraagt. 
De verwachting is dat op deze post geen beroep meer wordt gedaan zodat de raming komt te vervallen. 
Omdat de helft van de oorspronkelijke raming is gedekt door een aanwending van de algemene 
weerstandsreserve is het budgettair voordeel ½ x 4 91.600,00 is 4 45.800,00 minus 4 16.000,00 is  
4 29.800,00. 
 
Saldo van kostenplaatsen  
Salarissen/vacaturevoordeel/Inhuur personeel 
In 2013 zijn we geconfronteerd met een aantal onvoorziene zaken waardoor er 4 180.000,00 bijgeraamd 
moet worden voor inhuur personeel. Deze onvoorziene zaken laten zich als volgt duiden: 
- vervanging als gevolg van zwangerschap; 
- vervanging als gevolg van langdurige ziekte; 
- vervanging als gevolg van individuele personeelsproblematiek; 
- extra inhuur als gevolg van een verhoogd werkaanbod. 
 
Toerekening van uren  
Op basis van de gegevens tot en met oktober zijn er minder uren toegerekend aan de grondexploitatie en 
kapitaalwerken. Dit betekent dat de algemene dienst wordt belast met extra uren en die hebben betrekking op 
diverse producten. Daarnaast wordt rekening gehouden met een extra lasten omdat er per saldo minder uren 
zijn geschreven bijvoorbeeld door langdurige ziekte. Omdat er minder uren zijn gemaakt kan ook de overhead 
niet worden toegerekend. Per saldo wordt rekening gehouden met een last van 4 380.000,00. 
 
Overige baten algemene dekkingsmiddelen  
 
Overige baten 
Onder de incidentele baten worden verantwoord de vrijval van de harde verplichtingen per 1 april tot een bedrag 
van 4 36.000,00 en voorts is waarborgsom van de afwerking van de Westplas ad 4 17.000,00 komen te 
vervallen. 
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Resumé algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
* lagere algemene uitkering  2013      4     39.425,00 N 
* lagere algemene uitkering voorgaande jaren    4     18.000,00 N 
* aframen post onvoorziene uitgaven *     4     75.600,00 V 
* inhuur personeel/salarissen     4   180.000,00 N 
* nadeel verschuiving van de uren      4   380.000,00 N  
* incidentele baten       4     53.000,00 V 
* overige mutaties       4       3.310,00 V 
Totaal bruto resultaat algemene dekkingsmiddelen    4   501.515,00 N 
* correctie aframing onvoorzien t.g.v de AWR  *   4     45.800,00 N 
Totaal netto resultaat algemene dekkingsmiddelen    4   547.315,00 N 
 
 

2.8. Kostenplaats Kapitaallasten  
 
De mutaties hebben betrekking op de aframing van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de twee scholen 
met kindfuncties: 
 

    Rente   Afschrijving  Totale kapitaallasten  

Nieuwbouw b.s. De Vonder 4 120.937,00 4   80.625,00 4 201.562,00 
Nieuwbouw b.s. Kameleon  4   57.000,00 4   38.000,00 4   95.000,00 
Totaal     4 177.937,00 4 118.625,00 4 296.562,00 
 
Op basis van de afschrijving van 40 jaar en een rente van 3,75% bedragen de kapitaallasten in totaal  
4 296.562,00. Voor 2013 wordt uitgegaan van een halfjaarlijkse last ad 4 148.281,00. 
 

    Rente   Afschrijving  Totale kapitaallasten  

Kindfuncties bij de Vonder  4 38.925,00 4 11.583,00 4  50.508,00 
Kindfuncties bij Kameleon  4 16.500,00  4  4.910,00  4 21.410,00 
Totaal     4 55.425,00 4 16.493,00  4 71.918,00 
 
Op basis van de afschrijving van 40 jaar en een rente van 3,75% bedragen de kapitaallasten in totaal  
4 71.918,00. Voor 2013 wordt uitgegaan van een halfjaarlijkse last ad 4 35.959,00. 

2.9. Kredieten  

 
De volgende mutaties in de kredieten zijn verwerkt in de 11e wijziging van de begroting 2013 en die hebben 
betrekking op: 
 
Riolering parallelweg/Spoorbaan 
Het krediet wordt verlaagd met 4 150.000,00 omdat bij de inrekening van het voordeel op de kredieten 
riolering en reconstructie Parallelweg/Spoorbaan en Nieuwkerksedijk 4 150.000,00 teveel is afgeraamd bij de 
reconstructie Nieuwkerksedijk-Noord. 
 
Reconstructie Nieuwkerksedijk Noord 
Het krediet wordt verhoogd met 4 150.000,00 en komt vanaf het krediet riolering Parallelweg/Spoorbaan. 
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Infra wegen 2013 
Het krediet infraplan wegen 2013 wordt als volgt ingevuld: 
Molenstraat/Muldersweg      4    559.000,00 
Tilburgseweg Centrum wegen      4    935.000,00 
Bijdrage deelgebied Tilburgseweg ( grex grondexploitatie         -/-    4    483.000,00 
Totaal         4  1.011.000,00 
 
Infra riool 2013 
Dit krediet wordt afgeraamd met 4 216.000,00 ten gunste van de twee rioleringskredieten voor riolering 
Molenstraat/Muldersweg ad 4 87.000,00 en voorts voor de riolering Tilburgseweg centrum voor  
4 129.000,00. 

2.10. Reserves en voorzieningen  

 
De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op : 

 

algemene weerstandsreserve 

De mutatie in de algemene weerstandsreserve heeft betrekking op de lagere beschikking van 4 45.800,00 
omdat de post onvoorziene uitgaven in 2013 is afgeraamd. 
Voorts wordt beschikt over de AWR voor de correctie voor het IDOP Riel voor de bijdrage ad 4 58.355,00, zie 
programma 3. Tenslotte wordt beschikt over de AWR voor het nadelig saldo dat resulteert na dit financieel 
tussenbericht ad 4 157.981,00. 
 

reserve egalisatietarieven riolering  

Omdat de uitgaven voor riolering met 4 10.000,00 worden verlaagd, wordt ook de beschikking over de reserve 
met 4 10.000,00 verlaagd. 
 

reserve huisvesting onderwijs  

Door het aframen van de kapitaallasten voor de bouw van de twee scholen wordt de onttrekking uit de reserve 
huisvesting onderwijs met hetzelfde bedrag verlaagd. 

 

reserve egalisatie leges bouwvergunningen  

In de primitieve begroting is een opbrengst leges bouwvergunningen geraamd van 4 300.000,00. 
Op basis van de verantwoorde opbrengsten wordt deze raming ruimschoot gehaald. De raming wordt verhoogd 
met 4 125.000,00 naar 4 425.000,00. 
In de begroting is voorts een raming opgenomen van 4 75.000,00 als een beschikking over de egalisatiereserve 
opbrengst bouwvergunning. Deze beschikking wordt, gelet op de te verwachte opbrengst niet meer geraamd.  

 

voorziening afvalstoffenheffing  

De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een 
"gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 
Per saldo wordt de beschikking verlaagd met 4 83.000,00. 
 


