
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2013 12

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

Investeringen 

K05120001 Inventaris SCAG (overname) 4333244 Inventaris WBS-element 0,00 37.227,00 0,00 37.227,00
K09060009 Geldlening SCAG (2009) 4560001 Afl langl. lening WBS-element 0,00 0,00 -37.227,00 -37.227,00

Totaal investeringen 37.227,00 -37.227,00



Toelichting op de 12e wijziging van  de begroting van  baten en lasten 2013. 
 
 
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 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. 
 
In de 5e wijziging van de begroting 2014 worden de kapitaallasten geraamd als gevolg van het besluit om de 
inventaris over te nemen 
 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
 
 
 


	Voorblad begrotingswijziging 2013 12e wijz
	Blad1

	12e wijz overname inv. SCAG
	Blad1

	Toelichting op de 12e begr. wijz 2013 SCAG 

